
Zakopane, dnia ………………………………… 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………, zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a; 

RODO, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie, powielanie, opracowanie oraz 

rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka 

…………………………………. (imię i nazwisko dziecka); 

przez Tatrzański Park Narodowy w celu promocji XXIV Konkursu o TPN za pośrednictwem 

dowolnej techniki, formy i metody w szczególności: fotografii, filmu; na stronie internetowej 

www.tpn.pl oraz portalach społecznościowych Facebook i Instagram Tatrzańskiego Parku 

Narodowego.  

Powyższa zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie. 

 

□ Potwierdzam, iż zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  

i mam wiedzę o prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

 

    …………………………………………………………………………… 

                        podpis 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku jest Tatrzański Park Narodowy (ul. 

Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 23 200).  

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych: 

daneosobowe@tpn.pl 

3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku przetwarzane będą w celu promocji XXIV Konkursu o TPN 

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Małem Cichem i zostaną zamieszczone na portalach społecznościowych i stronie 

internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.  

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wizerunek mojego dziecka mógł 

być publikowany w celach wskazanych powyżej. 

5. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rodo). Zgoda może być wycofana 

w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody prosimy 

o kontakt na adres: areinholz@tpn.pl 

6. Dane osobowe opiekunów prawnych będą przetwarzane celem dokumentowania oświadczeń i kontaktu w powyższych celach, 

będą również przetwarzane w celach archiwalnych oraz w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie 

uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rodo). 

7.  Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

b) usunięcia danych, na zasadach art. 17 RODO, 

c) ograniczenia ich przetwarzania, na zasadach art. 18 RODO, 

d) żądania przeniesienia danych, na zasadach art. 20 RODO, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach art. 21 RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania wskazanych celów przetwarzania, a także przedawnienia roszczeń. 

9. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych 

czynności. Zostaną m.in. udostępnione w social mediach Administratora. Odbiorcą danych będzie Meta Platforms Ireland Limited (4 

Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2). 

10. W związku z przekazaniem danych do Meta Platforms Ireland Limited Pani/Pana dane mogą być udostępniane partnerom 

Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez  Komisję Europejską standardowych  klauzul  

umownych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC .  Informacje  o  zasadach przetwarzania  danych  

oraz  możliwości  skorzystania  z  praw  przysługujących  na  mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących 

danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy rodo.   

 

* 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
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