
…..................................................................…............................................                           ............................................................ 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka                                                                    Miejscowość, data 
 
…...................................................................  
Adres korespondencyjny 
 
…...................................................................  
Telefon kontaktowy 
 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*(*niepotrzebne skreślić)  na rejestrowanie i nieodpłatne 
publikowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego  
 
…..............................................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka)  
 
podczas Harcerskiej Akcji Letniej obozu harcerskiego pod namiotami pod nazwą Wielka Gra Terenowa 
"KROKODYL XXIX" w miejscowości Lgiń, organizowanego przez Harcerską Organizację Wychowawczo-
Patriotyczną "CICHOCIEMNI". Zgoda obejmuje publikowanie zdjęć i materiałów audiowizualnych 
zarejestrowanych podczas Harcerskiej Akcji Letniej w Lginiu:   
 
*   na stronie internetowej www.cichociemni.org.pl,   
 
*   na profilu Facebook Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna "CICHOCIEMNI”, 
 
*   w materiałach TV i prasowych promujących Harcerską Akcję Letnią i działalność Harcerskiej Organizacji  
     Wychowawczo-Patriotycznej "CICHOCIEMNI". 
 
Zarejestrowane materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z promocją Harcerskiej Akcji 
Letniej i działalności Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej "CICHOCIEMNI". Jednocześnie 
oświadczam, że mam świadomość, iż zdjęcia i materiały audiowizualne udostępnione w mediach mogą być 
powielane bez wiedzy ich administratora i osób na nich utrwalonych i nie będę z tego tytułu rościć 
jakichkolwiek pretensji do administratora. 

Podstawa prawna: 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 
2017r., poz. 880 ze zm.) -  art.81, ust.1. 2. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych RODO). 

 

 

__________________________________                                                   _________________________________ 
  

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
 

 



Od  25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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  (określane popularnie jako 
„RODO”) i w związku z tym chcemy poinformować Państwa w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane 
osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego. 
 
1.  Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego jest Harcerska Organizacja 
Wychowawczo-Patriotyczna "CICHOCIEMNI" z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Wyspiańskiego 6/19,  
56-120 Brzeg Dolny. Z administratorem można się kontaktować:  
• listownie, na adres:  Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna "CICHOCIEMNI" ul. Wyspiańskiego    
   6/19, 56-120 Brzeg Dolny;  
• za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: cichociemni-ho@wp.pl;  
• telefonicznie, pod numerem telefonu: 501 73 25 14.  
 
2.  Dane osobowe w postaci wizerunku Państwa dziecka/podopiecznego są przetwarzane w celu promowania 
Harcerskiej Akcji Letniej obóz harcerski pod namiotami pod nazwą Wielka Gra Terenowa "KROKODYL XXIX" i 
działalności Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej "CICHOCIEMNI". Dane osobowe Państwa i 
Państwa dziecka/podopiecznego zawarte w formularzu "Zgody na wykorzystanie wizerunku" będą 
przetwarzane wyłącznie dla celów przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 
 
3.  Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a i c 
RODO. Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody i jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 880 ze zm.) -  art.81, ust.1. 
 
4.  Dane osobowe w postaci wizerunku Państwa dziecka/podopiecznego będą udostępniane na:  
• stronie internetowej www.cichociemni.org.pl, 
• profilu Facebook Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej "CICHOCIEMNI", 
• w materiałach TV i prasowych promujących Harcerską Akcję Letnią i działalność Harcerskiej Organizacji    
   Wychowawczo-Patriotycznej "CICHOCIEMNI". 
Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego zawarte w formularzu "Zgody na wykorzystanie 
wizerunku" będą udostępniane wyłącznie w przypadku kontroli organu nadzorczego. 
 
5.  Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego będą przechowywane u Administratora do 
momentu wycofania przez Państwa zgody. 
 
6.  Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka/podopiecznego jest dobrowolne. Podanie 
danych osobowych na formularzu "zgody" jest warunkiem ustawowym. 
 
7.  Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
8.  Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych osobowych.  
 
9.  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO. 
 
 
 
Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości:                                                                                                                                                           

                                                                                                     .........................................................................................                  
...................................................................                         .......................................................................................... 
(Miejscowość, data)                                                                     (Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 


