
Klauzula zgody na wykorzystanie danych osobowych, wizerunku oraz zbiorów archiwalnych
do celów archiwistycznych

Ja, niżej podpisany/a..................................................................................................................................................................

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
mojego wizerunku i jego nieodpłatne rozpowszechnianie w celach reklamowych,
marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością, w
szczególności jego udostępnienie na stronach internetowych Fundacji i Partnerów,
otwartych systemach archiwizacyjnych oraz w materiałach promocyjnych i ofertach
przygotowywanych przez Fundację. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i
powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań filmowych za pośrednictwem dowolnego
medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Fundację Sztuki,
Przygody i Przyjemności ARTS.

wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Fundację Sztuki, Przygody i
Przyjemności ARTS skanów fotografii, skanów dokumentów należących do mojego
archiwum prywatnego. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie,
archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i
użytkowanie kopii zapasowych oraz publikację w formie drukowanej. Zgoda zostaje
wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
Oświadczam, że fotografie i dokumenty są w moim posiadaniu oraz posiadam do nich
wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności
ARTS, ul. Leśna 13 a, 32-400 Myślenice moich danych osobowych w celu i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia działań archiwistycznych, popularyzatorskich
i publikacji realizowanych w ramach fundacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności



ARTS;

2) inspektorem ochrony danych osobowych Administratora Pani/Pana danych osobowych jest
Inspektor Danych Osobowych Fundacji, dane kontaktowe: iodo@arts-fun.pl,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą użytkownicy i odbiorcy otwartych systemów
archiwistycznych, odbiorcy działań popularyzatorskich i publikacji realizowanych w ramach
fundacji;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą
odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w
drodze decyzji przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą
odpowiednio zabezpieczone za pomocą:

– prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami
publicznymi;
– wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
– standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
– standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
– zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;
– certyfikatu ochrony danych osobowych;
– zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;
– zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne
między organami lub podmiotami publicznymi;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w otwartych systemach archiwizacyjnych, na
stronie fundacji;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego
procesu związanego z archiwizacją, popularyzacją i publikacjami  realizowanymi w ramach
fundacji.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS,
w celu realizacji usługi newsletter, a tym samym wysyłania mi informacji na tematy związane z działalnością
Ośrodka K-ORSO zgodnie z polityką prywatności. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis

………………………………………                                                                                                 ……………………………………….

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach, Ul. Leśna 13a,
32-400 Myślenice (dalej jako: „Administrator”).Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo ich wycofania w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

mailto:iodo@arts-fun.pl

