
 

Zgody dotyczące danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  81 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę 

rozpowszechnianie (publikację) wizerunku. Oświadczam, że wyrażam zgodę 

na publikowanie zdjęć zawierających wizerunek publikowany na stronie 

internetowej Organizatora, na portalach społecznościowych, na których 

Organizator posiada konto, prasie, materiałach informacyjnych / 

promocyjnych / kronikach oraz na terenie placówki Administratorów (w tym 

na tablicach informacyjnych). 

Zgoda obejmuje również wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć z wizerunkiem ww. osoby. 

TAK 

 

NIE 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie 

wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

                                                                                                          data i podpis  



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
 

Stosując się do 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 również 
jako „RODO”, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany 
dalej PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 
85 740-37-10, iod@pikpodlaskie.pl www.pikpodlaskie.pl, zwany dalej jako „Administrator”.  

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3.  Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w spotkaniach i szkoleniach mających na celu 
wsparcie w zakresie edukacji kulturowej animatorów i edukatorów z woj. podlaskiego, 
organizowanych przez PIK w Białymstoku w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-
2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, zgodnie z warunkami 
określonymi w regulaminie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.   
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Ma Pan/i prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 
osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 17 RODO,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek 
i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych),  

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych 
osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani 
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać 
dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). 

7. Podanie przez Pana/Panią danych  jest dobrowolne. 
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

http://www.pikpodlaskie.pl/
mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

