
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

-autopromocja w projekcie- 

 
Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania mojego wizerunku 

w celach statutowych Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu [dalej Administrator], w tym promocji 

prowadzonej przeze mnie działalności poprzez: 

 upublicznienie Pani/Pana wizerunku na stronie internetowej, profilu społecznościowych, czasopiśmie 

branżowym wydawanym przez Administratora lub w innych materiałach promocyjnych wydanych przez 

Administratora w ramach promocji i relacjonowania realizowanego projektu i Pani/Pana działalności 

gospodarczej; 

 upublicznienie Pani/Pana wizerunku w celu promocji i relacjonowania realizowanego projektu partnerom 

umownym tj. Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej  

S.A. 

 

Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem 

Administratora z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.   

Niniejszą zgodą objęte są zdjęcia i materiały audio oraz wideo, które nie naruszają dóbr osobistych osób 

znajdujących się na materiale promocyjnym.   

 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy mojego wizerunku zarejestrowanego w 

związku z moim udziałem w projekcie „WYSZUKIWARKA RZEMIEŚLNIKÓW”, którego współorganizatorem jest 

Administrator. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych 

za nieetyczne.   

 

Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz 

żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody 

w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania 

przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody poprzez wysłanie wiadomości na 

adres mailowy: rodo@izba.wroc.pl 

 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych w 
postaci mojego wizerunku, przetwarzanych w związku z moim udziałem w Projekcie „WYSZUKIWARKA 
RZEMIEŚLNIKÓW”, załączonym do formularza zgody na wykorzystanie wizerunku. 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 

(RODO) informujemy, iż: 

Administrator danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza 

we Wrocławiu, pl. Solny 13, 50-061 Wrocław, KRS 0000149020 NIP 8960005822 

REGON 000450051, zwany dalej: „DIR” lub „Administrator”. 

Dane kontaktowe 

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem 

można kontaktować się pod nr telefonu +48 (71) 344-86-91 lub poprzez wysłanie 

wiadomości na adres email: rodo@izba.wroc.pl  

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna  

przetwarzania 

Jeśli Pan/Pani się na to zgodzi, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu: 

 upublicznienia Pani/Pana wizerunku na stronie internetowej, profilu 

społecznościowych, czasopiśmie branżowym wydawanym przez 

Administratora lub w innych materiałach promocyjnych wydanych przez 

Administratora w ramach promocji i relacjonowania realizowanego projektu i 

Pani/Pana działalności gospodarczej; 
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 udostępnienia Pani/Pana wizerunku w celu promocji i relacjonowania 

realizowanego projektu partnerom umownym w projekcie. 

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać w dowolnym 

momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona [poczta e-mail, oświadczeniem 

na dokumencie papierowym itp.].  

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe dopóki nie wycofa Pan/Pani zgody lub 

wiążący nas stosunek prawny nie ulegnie wygaśnięciu. 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: 

a. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu DIR na 

podstawie zawartej z DIR umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, 

kadrowe  i inne usługi wspierające prowadzenie działalności, 

b. podmiotom- partnerom umownym w realizowanym przez DIR projekcie. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Wyrażoną zgodę może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania i wykorzystywania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Posiada Pani/Pan: 

 prawo dostępu do swoich danych (w tym otrzymania kopii danych 
osobowych), 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
 prawo do usunięcia danych osobowych. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będziemy 

realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie 

telefonicznej. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna 

skontaktować się z DIR, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z 

którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

Jeżeli DIR nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego 

zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.  

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej 

naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie 

będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 

RODO w rozmowie telefonicznej. 

Informacja o wymogu 

podania danych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych nie niesie 

za sobą żadnych konsekwencji prawnych ani formalnych. 

 


