
Dot. wszelkich wydarzeń 
artystycznych organizowanego 
przez FUNDACJĘ DELIVIE w 
jej siedzibie („Wydarzenia”)

DO:     FUNDACJA DELIVIE, ul. Reński Koniec 14, 47 – 208 Reńska Wieś  („FUNDACJA 
DELIVIE”)

Imię i nazwisko Uczestnika Wydarzenia: 
________________________________________________________ 

Oświadczenie uczestnika Wydarzeń
o wyrażaniu zgody na wykorzystanie wizerunku
i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie w trakcie Wydarzeń (od 
momentu mojego wejścia na teren miejsca, gdzie odbywa się Wydarzeń, do momentu jego 
opuszczenia) oraz na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie 
zapisu fotograficznego i/lub filmowego w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, 
promocyjnych oraz w celach należytego wykonania zadań statutowych oraz umownych 
FUNDACJI DELIVIE poprzez publikację fotografii i/lub filmów zawierających mój wizerunek na 
stronie internetowej i w mediach społecznościowych FUNDACJI DELIVIE oraz w innych mediach i 
serwisach cyfrowych, z których korzysta FUNDACJA DELIVIE, a także 
w drukowanych materiałach promocyjnych FUNDACJI DELIVIE (np. plakatach, folderach, 
książkach) oraz na cyfrowych nośnikach informacji (np. płytach CD), jak również w publikacjach i 
serwisach osób trzecich, w tym partnerów i darczyńców FUNDACJI DELIVIE oraz artystów 
biorących udział w Wydarzeniach, 
z zastrzeżeniem, że fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą być wykorzystane jedynie w 
celu przedstawienia relacji z Wydarzeń lub/i stanowić promocję imprez podobnych do Wydarzeń 
organizowanych przez FUNDACJĘ DELIVIE lub/i nagrań z takich imprez czy Wydarzeń lub stanowić 
promocję FUNDACJI DELIVIE lub współpracy tych osób trzecich z FUNDACJĄ DELIVIE w 
związku z realizacją Wydarzeń, imprez podobnych do Wydarzeń i/lub nagrań z tych imprez. Niniejsza 
może być odwołana na przyszłość, jednak jej udzielenie jest konieczne do udziału w Wydarzeniach.

Ponadto ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku jako moich danych 
osobowych na w/w cele i oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniżej zamieszczoną klauzulą 
informacyjną RODO, która dotyczy przetwarzania moich danych osobowych  (imienia, nazwiska i 
wizerunku).

........................................................................ 
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data, czytelny podpis Uczestnika Wydarzeń

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH W/W OŚWIADCZENIEM

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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) FUNDACJA DELIVIE 
informuje, że:

⦁ administratorem Pani/ Pana danych osobowych: imienia, nazwiska i wizerunku, jest FUNDACJA 
DELIVIE z siedzibą w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 14, 47 – 208 Reńska Wieś, wpisana do 
KRS pod numerem 0000874243 (dalej „Administrator” lub „FUNDACJA”), NIP: 7492110228, 
REGON: 387742730;

⦁ Kontakt z Administratorem: ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś, e-mail: 
kontakt@fundacja-delivie.com, tel.: +48 600429544; 

⦁ Dane osobowe w postaci Pani/Pana imienia i nazwiska przetwarzane będą w związku z 
organizowanym Wydarzeniem oraz działalnością FUNDACJI w celach:

⦁ wykonania zadań statutowych FUNDACJI i innych obowiązków prawnych FUNDACJI, w 
tym umownych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres wskazany 
przepisami prawa;

⦁ realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów FUNDACJI (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez FUNDACJĘ umów z osobami 
trzecimi, w tym z partnerami, darczyńcami, artystami biorącymi udział w organizowanych 
przez FUNDACJĘ wydarzeniach oraz mediami, promocja wydarzeń oraz działalności 
FUNDACJI, marketing bezpośredni usług i działalności FUNDACJI, ustalenie, obrona i 
dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem zadań 
statutowych i obowiązków prawnych FUNDACJI - do czasu ustania ww. celów lub złożenia 
sprzeciwu.

⦁ Dane osobowe w postaci Pani/Pana wizerunku przetwarzane będą w związku z organizowanym 
Wydarzeniem oraz działalnością FUNDACJI  w celach:

⦁ wykonania zadań statutowych FUNDACJI i innych obowiązków prawnych FUNDACJI, w 
tym umownych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres wskazany 
przepisami prawa;

⦁ realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów FUNDACJI (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. f RODO) takich jak: dokumentacja Wydarzenia i archiwizacja dokumentacji 
Wydarzenia, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń - do czasu ustania ww. celów lub 
złożenia sprzeciwu;

⦁ dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, w szczególności promocji działalności 
FUNDACJI, jej działalności, w tym Wydarzeń i innych podobnych imprez organizowanych 
przez FUNDACJĘ, przy czym: 

⦁ jeśli Pani/Pana wizerunek stanowi jedynie szczegół całości (np. widowni Wydarzenia) 
na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  w związku z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, oz. 
631 z późn. zm.) - do czasu ustania ww. celów;

⦁ jeśli Pani/Pana wizerunek nie stanowi szczegółu całości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO (zgody udzielonej przez Pana w oparciu o art. 81 ust. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, oz. 631 z 
późn. zm.) do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

⦁ Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska mogą być podmioty 
współpracujące z FUNDACJĄ, w szczególności świadczące pomoc informatyczną, księgową, 
prawną 
i usługi doradcze.

⦁ Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą podmioty 
współpracujące 
z FUNDACJĄ w szczególności świadczące pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, a 
także partnerzy FUNDACJI, m.in. darczyńcy FUNDACJI, artyści biorący udział w 
organizowanych przez FUNDACJĘ wydarzeniach oraz podmioty wykonujące usługi 
marketingowe na rzecz FUNDACJI.

⦁ Dane osobowe w postaci Pana/Pani wizerunku będą ponadto udostępnione innym odbiorcom 
(publicznie) w związku z publikacją danych zawierających Pana/Pani wizerunek w 
materiałach promocyjnych oraz social mediach. Odbiorcą będzie Facebook Ireland Limited 
oraz GOOGLE LLC. 
W związku z przekazywaniem danych do Facebook Ireland oraz GOOGLE LLC dane mogą 
być transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską 
standardowych  klauzul umownych (informacje dot. przetwarzania danych w tym zakresie 
można znaleźć: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz Data transfer 
frameworks – Privacy & Terms – Google).

⦁ Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu.

⦁ Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

⦁ prawo żądania dostępu do danych osobowych,

⦁ prawo do sprostowania danych osobowych,

⦁ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

⦁ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

⦁ prawo przenoszenia danych,

⦁ prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do danych 
osobowych przetwarzanych na podstawie zgody -wizerunku) w dowolnym momencie 
bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,

⦁ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

⦁ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imienia i nazwiska)  i wyrażanie zgody na 
przetwarzanie danych w postaci wizerunku ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do 
Pana/Pani udziału w Wydarzeniach, aby Pani/Pana dane osobowe mogły być przetwarzane 
we wskazanych powyżej celach.
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