
 
Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku – uczestnik niepełnoletni  

(wypełniają Rodzice bądź Opiekunowie Ustawowi) 

 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

 
Ja, niżej podpisana/-ny .................................................................................... ,  

(Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)   
Wyrażam zgodę1 na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy) 
 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów oraz materiałów audio podczas Konkursu Filmowego Drzewo Franciszka i jego Gali 
Finałowej (w tym również – wizerunku zawartego w filmie zgłoszonym do konkursu – o ile będzie w nim zawarty wizerunek 
mojego dziecka) wraz z opisem zawierającym imię, nazwisko i adres reprezentowanej szkoły lub bez takiego opisu, przez 
Fundację Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035), przy al. Flensa 2b, wpisaną do rejestru sądowego pod nr 
KRS 0000120123, w celu umieszczenia relacji z przebiegu poszczególnych etapów i finału Konkursu w:  

 
publikacjach papierowych przygotowywanych przez organizatora konkursu, Fundację Zakłady 
Kórnickie i związanych z jej działalnością,   
czasopismach, których wydawcą jest Fundacja Zakłady Kórnickie, związanych z projektami 
edukacyjnymi realizowanymi w ramach jej działalności statutowej,   
publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z relacjonowaniem przebiegu programu konkursu 
w tej i kolejnych edycjach,   
materiałach elektronicznych prezentowanych na stronach internetowych należących do Fundacji Kórnickie, 
na prowadzonych przez nią stronach internetowych (szczególnie zaś na stronie www.drzewofranciszka.pl oraz na 

stronach Partnerów i Patronów2 Konkursu Filmowego Drzewo Franciszka.   
           W nawiązaniu do zapisów art. 49 pkt. 1 lit. a) RODO wyrażam także zgodę na umieszczenie wizerunku mojego                             
dziecka w materiałach elektronicznych prezentowanych na prowadzonych przez Fundację Zakłady Kórnickie stronach, 

profilach oraz kanałach w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube.3 Przyjmuję jednocześnie 

do wiadomości, że spółki Facebook Ireland Limited oraz Google Ireland Limited ze względu na swój międzynarodowy charakter 
i przynależność do koncernów mających siedziby główne w Stanach Zjednoczonych, mogą przekazać dane, którymi 
współadministrują (w zakresie wynikającym z regulaminu i na zasadach określonych w polityce prywatności każdego z serwisów) 
do kraju spoza EOG, który nie zapewnia ochrony danych zgodnej ze standardami określonymi w przepisach RODO. 
 
Oświadczam, że:   

Wyrażam zgodę dobrowolnie i zgodnie z wolą Obojga Rodziców lub Opiekunów Prawnych. 
   

       Przyjmuję do wiadomości, że w związku z archiwizacją przebiegu konkursu dane zawarte w formularzu 
przetwarzane będą w oparciu o zapisy obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej, w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.     

Zapoznałam/em się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej o sposobie przetwarzania danych w związku  
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku. 

 
Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie, na czas nieokreślony i obejmuje: utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, 

tworzenie dowolnych kompilacji i utworów zależnych oraz ich publikację za pośrednictwem wymienionych wyżej mediów, jak 
również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych. Wizerunek wykorzystany będzie z troską o zachowanie 
dobrego imienia mojego dziecka i tylko w związku z Konkursem Filmowym Drzewo Franciszka i działalnością statutową 
Fundacji Zakłady Kórnickie. Wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na legalność wykorzystania 
wizerunku, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 
  

 
Miejsce, data i podpis ………………………………………………………………… 

1 Należy zaznaczyć odpowiedź zgodną z oświadczeniem przez zakreślenie odpowiedniej kratki. 

2 Aktualna lista Partnerów i Patronów konkursu publikowana jest na stronie www.dzrewofranciszka.pl, wraz z pozostałymi informacjami 
dotyczącymi konkursu.. 

 
3 Niepotrzebne skreślić 

http://www.dzrewofranciszka.pl,/


 
 

Informacja o zasadach przetwarzania danych 
w związku ze zgodą na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 
r.), rozumianego dalej jako „RODO”, informujemy, że: 
 

1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu, 
zaprezentowania relacji z realizowanego przez Administratora Konkursu Filmowego Drzewo Franciszka 
, promocji bieżącej oraz kolejnych edycji konkursu, a także w celach archiwalnych.  

2. Podstawę prawną przetwarzania danych, w tym wizerunku, osoby wymienionej w dokumencie stanowi 
art. 6 pkt 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz art. 49 pkt 1 lit. a) RODO, jeżeli została wyrażona odpowiednia zgoda. Dane zawarte w 
formularzu przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. 
z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

3. Administratorem danych jest, Fundacja Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035) przy al. Flensa 2b, 
wpisana do rejestru sądowego pod nr KRS 0000120123.  

4. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem sekretariat@fzk.pl lub numerem telefonu +48 61 
898 02 91.  

5. Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela, powołany przez 
Fundację Zakłady Kórnickie, Inspektor Ochrony Danych, Danuta Podolak, pod adresem e-mail: 
iod@fzk.pl lub nr telefonu +48 61 898 02 91.  

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania działań 
związanych z realizacją Konkursu Filmowego Drzewo Franciszka w tym koordynatorowi krajowemu 
Programu Drzewo Franciszka, hostingodawcy obsługującemu serwery pocztowe organizatora oraz 
agencji reklamowej zajmującej się promocją konkursu.  

7. W związku z transferem danych do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube 
informujemy, że w zakresie określonym przez zapisy regulaminu i na zasadach określonych w polityce 
prywatności każdego z wymienionych wyżej serwisów, po umieszczeniu danych na profilach w mediach 
społecznościowych należących do Fundacji Zakłady Kórnickie, Facebook Ireland Limited oraz YouTube 
Ireland Limited stają się współadministratorami tych danych. Jednocześnie Administrator informuje, 
że Facebook Ireland Limited oraz Google Ireland Limited ze względu na swój międzynarodowy charak-ter 
i przynależność do koncernów mających siedziby główne w Stanach Zjednoczonych, mogą przekazać dane, 
którymi współadministrują do kraju spoza EOG, który nie zapewnia ochrony danych zgodnej ze 
standardami określonymi w przepisach RODO. Spółki przystąpiły wprawdzie do programu Tarcza 
Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat zgodności z RODO, ale w związku z wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 roku Tarcza Prywatności UE-USA została uchylona, 
podstawy prawnej do przekazywania danych do USA nie mogą także stanowić standardowe klauzule 
umowne. Jeśli dane Pani/Pana dziecka zostałyby przekazane przez Facebook Ireland LTD lub Google 
Ireland LTD do USA, odbędzie się to w oparciu o dobrowolną zgodę wyrażoną w nawiązaniu 
do zapisów art. 49 pkt.1lit. a) RODO, którą można w każdej chwili wycofać - bez wpływu na legalność 
przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.  

8. Dane osobowe, w postaci wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika konkursu będą przetwarzane przez 
czas nieokreślony, nie krótszy niż czas niezbędny do zrealizowania celu - przynajmniej przez cały okres 
trwania Konkursu Filmowego Drzewo Franciszkai jego kolejnych edycji, do momentu wycofania zgody, 
natomiast dane podlegające archiwizacji (zawarte w formularzu zgody) - przez czas określony zgodnie z 
zapisami Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, z której szczegółową 
treścią zapoznać można się w siedzibie Fundacji lub pisząc na adres iod@fzk.pl.  

9. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, 
w tym profilowaniu.  

10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. Skorzystanie prawa 
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody.  

11. Osobie, której dane dotyczą lub jej przedstawicielowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do swoich  
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

12. W sprawach spornych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 
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