Oświadczenie – zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka
Ja niżej podpisany/na …………………………………………. (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka – rodzica
lub opiekuna prawnego), będący/będąca przedstawicielem ustawowym ………………….…………………………….. (imię i
nazwisko dziecka) oświadczam, iż w związku z wykonywaniem - podczas zajęć organizowanych w ramach Programu
#SuperKoderzy (edycja programu 2022/2023) - zdjęć/filmu dokumentujących przebieg tych zajęć,
udzielam organizatorowi Programu tj Fundacji Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160
zgody na bezterminowe rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w formie nagrania i zdjęć do celów
promocyjnych Programu #SuperKoderzy oraz do własnych celów promocyjnych działalności statutowej Fundacji Orange (w
tym promocji programów społecznych Fundacji Orange).
Moja zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich
środków technicznych, na wszystkich znanych w dacie udzielenia niniejszej zgody polach eksploatacji, w szczególności:
1) na stronach internetowych i profilach Facebook Fundacji Orange i Programu #SuperKoderzy
2) w sprawozdaniach rocznych Fundacji Orange
3) w innych publikacjach drukowanych, jak i upublicznianych w prasie i Internecie.
Jestem świadomy/-a, że wyrażenie powyższej zgody nie wiąże się z koniecznością wypłaty mi wynagrodzenia z tytułu jej
wyrażenia.
Wyrażenie zgody następuje poprzez złożenie czytelnego podpisu opatrzonego datą. Brak podpisu oznacza
niewyrażenie zgody.
…………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka)
Informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al.
Jerozolimskie 160 („Fundacja”).
2. Dane osobowe w postaci wizerunku będziemy przetwarzać w celach promocyjnych działalności statutowej
Fundacji Orange w szczególności promocji Programu #SuperKoderzy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody
(art. 6 ust 1 lit a) RODO. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje, którym jest obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1
lit f) RODO). Dane osobowe przedstawiciela ustawowego podane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane
w celach dowodowych, związanych z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku dziecka (art. 6 ust. 1 lit f
RODO).
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępnianie innym podmiotom współpracującym z Fundacją Orange
w celu świadczenia usług hostingu strony internetowej, jak również dostawcy portalu społecznościowego
Facebook.
5. Dane osobowe będą przetwarzania przez okres niezbędny do realizacji ww. celu lub do momentu wycofania przez
Ciebie zgody, a po tym momencie będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia jej wycofania w celu
udokumnetowania faktu cofnięcia przez Ciebie zgody.
6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania
Twoich danych i danych dziecka w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Fundację.
7. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych są następujące: dpofundacja@orange.com.
9. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakiej jej
udzieliłeś/-łaś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej
zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres
dpofundacja@orange.com.

