
............................, Warszawa 
 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych 

 

                                                                                                                                 

               * Wyrażam zgodę                                                                           * Nie wyrażam zgody                                   

 

na przetwarzanie mojego wizerunku przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. 

prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa. w szczególności w 

następujących celach: 

1) publikacji w Internecie, 

2) publikacji na stronie www fundacji, 

w okresie nieograniczonym czasowo. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

realizacji ww. celów.  

Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

Wycofanie zgodny nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą obowiązku informacyjnego. 

 

 

                                                                     

…..……………….……………………………….. 

                                                                             (data i podpis wyrażającego zgodę) 

 

*Wyrażając zgodę proszę zaznaczyć „X” w polu „Wyrażam zgodę” 

*Nie wyrażając zgody, proszę zaznaczyć „X” w polu „Nie wyrażam zgody 

  

  



Klauzula obowiązku informacyjnego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i 

Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

pod adresem e-mail: iod@spartanska.pl  

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a) RODO,  

w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu Talentów ŚDR 2022, opublikowanie nazwiska 

uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie, 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora, 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, 

6) ma Pani/Pan prawo uzyskać kopię Państwa danych osobowych w siedzibie administratora. 

     

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do 

wycofania zgody. Wycofanie zgodny nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

2) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania                       

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

3) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora.  

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

mailto:iod@spartanska.pl

