
 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

na podstawie :  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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie  

wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………….. 

utrwalonego techniką filmową w celu wyprodukowania na zlecenie Gminy Wólka z siedzibą 

w Jakubowicach Murowanych 8 teledysku do piosenki pn. „Gmina Wólka” w celach promocyjnych 

gminy Wólka. 

Dla potrzeb wyprodukowania teledysku do piosenki pn. „Gmina Wólka” wizerunek mojego dziecka  
może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, 
a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby jw. oraz w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 

Teledysk do piosenki pn. „Gmina Wólka” będzie dystrybuowany w Internecie (w tym na stronach 
internetowych: www.wolka.pl oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp.), 
podczas imprez organizowanych przez gminę Wólka czy też inne podmioty oraz zamieszczony 
w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka.  

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Nagranie realizowane jest za zlecenie Gminy Wólka przez firmę: Mariusz Ostański Studio Diamond 
Music z siedzibą w Lublinie przy ul. Biskupińskiej 6, 20-830 Lublin w dniach od 2 lipca 2019 roku 
do 31 lipca 2019 roku. 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z treścią karty informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych moich i mojego dziecka na podstawie zgody rodzica obowiązującej w gminie 
Wólka. 

 

 

………………………………………… 

(data) 

 ……………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej 
zgodę) 

 

 



 

 

KARTA INFORMACYJNA 
dotyczy bezpośredniego zbierania danych  

Zgodnie z art. 13 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 (RODO)  
informujemy, że: 

1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Gmina Wólka - Wójt Edwin Gortat z 
siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin, tel. 81 478 17 50, adres e-mail: 
gmina@wolka.pl  
2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail iodo@wolka.pl,  
adres do korespondencji: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin. 

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem 
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka. 

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka. 

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
i prawo do cofnięcia zgody. 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia 
umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy 
Wólka. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana 
jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy 
Wólka 

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w 
tym profilowaniu). 

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim  
lub organizacji międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Wólka dostępny jest do 
wglądu w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, pok. 14.  

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 
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