
 
 

 
 

Miejscowość………………………., dn………………… …..2021 r. 

 
  

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU  
 
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku/wizerunku mojego dziecka 
....................................................................... poprzez publikację zdjęć dokumentujących przebieg zajęć  
- wykonanych podczas zajęć – na potrzeby realizacji i rozliczenia programu Archi-przygody, na platformie znajdującej 
się na stronie pod adresem: www.archiprzygody.nck.pl dostępnej wyłącznie dla pracowników NCK zaangażowanych  
w Program oraz architektów i nauczycieli uczestniczących w Programie  
 
Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  

 dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją 
programu Archi-przygody.  

 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania  
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 
uznanych za nieetyczne.  

 
Zrzekam się niniejszym roszczeń o wynagrodzenie względem Narodowego Centrum Kultury z tytułu wykorzystania 
wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji i rozliczenia programu Archi-przygody jak w oświadczeniu.  
 

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku w celu 
umożliwienia realizacji i rozliczenia programu Archi-przygody przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą  
w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13.  
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  
 
Informujemy że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,  
ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email 
iod@nck.pl  

3) Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji i rozliczenia programu Archi 
-przygody na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów  
i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne.  

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.  

6) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Archi-przygody, a po jego zakończeniu 
będą przechowywane w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony  
w odrębnych przepisach.  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. 
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