Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie mojego wizerunku*
Ja niżej podpisany/a* na podstawie art. 81 ust. 1 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.), przy uwzględnieniu przepisów ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), oświadczam, że w związku ze
złożonym wnioskiem o przyjęcie mnie do Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie w dniu
……………………... i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, oświadczam, że wyrażam
zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku oraz
głosu wypowiedzi, a także wykonanych przeze mnie różnych prac rysunkowych, malarskich itp. przez
Administratora Danych Osobowych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie,
utrwalonego na fotografiach, nagraniach video oraz na ich rozpowszechnianiu dla celów
informacyjnych i promocyjnych, a także działań archiwizacyjnych,
Zakres udzielonej przeze mnie zgody obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku wszelkimi
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, poprzez publikację zdjęć, nagrań wideo na łamach
prasy,
w
mediach
społecznościowych,
na
stronach
internetowych
internetowej
https://mgops.krotoszyn.pl/, w broszurach, ulotkach, plakatach, folderach, tekstach promocyjnych,
prezentacjach, w pozostałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych
mediów/kanałów dystrybucji informacji.
Jednocześnie:
 oświadczam, że rozpowszechnianie mojego wizerunku nie będzie naruszało moich dóbr
osobistych, w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2019 r. poz. 1145 ze zm.);
 upoważniam Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie do wyłącznego
decydowania o formie, miejscu i czasie wykorzystywania, w tym rozpowszechniania mojego
wizerunku mojego oraz zestawiania ich z innymi wizerunkami;
 zrzekam się przy tym prawa do kontroli i każdorazowego zatwierdzenia wykorzystania mojego
wizerunku;
 zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie z tytułu wykorzystania
mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu;
 oświadczam, że moja zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i dotyczy wszelkich
zdjęć i materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z realizacją
zajęć w Dziennym Domu „Senior+”;
 oświadczam, że zobowiązuję się tej zgody nie cofnąć.
……….……………………………….
(data i czytelny podpis)
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Art. 81. [Rozpowszechnianie wizerunku] 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną
zapłatę za pozowanie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

