Wypełnia organizator/ Informacja o PROJEKCIE:

 PNWM, ul. Alzacka 18, PL-03-972 Warszawa

Koordynator/ka:
Numer projektu:
Nazwa projektu:
Data i miejsce:

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Imię i nazwisko:
1.

……………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na utrwalanie podczas ww. projektu mojego wizerunku na fotografiach i filmach oraz na
rozpowszechnianie zdjęć i filmów wraz z moim wizerunkiem przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży
(PNWM) z siedzibami: ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam oraz przez
organizatorów ww. projektu w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje
wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:
a) rozpowszechnianie w formie druku
b) umieszczenie na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
c) umieszczenie na profilach PNWM w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram
d) wykorzystanie mojego wizerunku w sposób umożliwiający identyfikację mojej osoby, w tym z imienia
i nazwiska, oraz przenoszenie ww. praw na osoby trzecie i udzielanie dalszych zgód na korzystanie
w pełnym zakresie nabytych praw.
Zgoda ta jest ważna do momentu wycofania jej.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu
zgodnie z polityką ochrony danych PNWM (część informacyjna), w tym wizerunku utrwalonego zgodnie
z punktem 1.

……………………………………………………….

…………………………………………………………..

miejscowość, data

podpis

Część informacyjna
Administratorem podanych danych osobowych są organizatorzy ww. projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”
(PNWM). W związku z powierzonymi danymi osobowymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią
informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org.
Podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe w niniejszym formularzu będą przetwarzane wewnętrznie przez PNWM na podstawie
udzielonej zgody. Zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

