
 

…………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko, adres, numer telefonu) 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie 

wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w materiałach powstałych w trakcie zarejestrowania 

spaceru/warsztatu* organizowanego przez Organizatora w ramach cyklu pt. „Odetchnąć pięknem...” 

(dalej; Wydarzenie),  w formie fotografii oraz filmu reportażowego (w tym fragmentów materiałów), 

w ramach statutowych  działań Muzeum i jego promocji, w tym na stronie internetowej Muzeum Jana 

Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego (dalej jako: Muzeum) https://www.mt514.pl/, w mediach 

społecznościowych Muzeum: https://www.facebook.com/Mt5.14muzeum/, 

https://www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14/, https://www.facebook.com/EdukacjaMt514 oraz 

wykorzystanie wyżej wskazanych materiałów do celów: edukacyjnych, wystawienniczych, publikacyjnych, 

projektów artystycznych, działań związanych z wolontariatem i na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie na dowolnym nośniku, 

b) zwielokrotnianie dowolną techniką, 

c) wprowadzanie do obrotu, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie dowolną techniką, 

f) nadanie i reemisja za pomocą wizji lub fonii, 

g) udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne udostępnianie 

(zdjęć/filmu), które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). 

 

Prawo do eksploatacji na polach określonych w pkt. a)-g)odnosi się również do eksploatacji (zdjęć/filmu), 

w połączeniu z utworami innych autorów, w postaci pierwotnej, bądź opracowania, w całości, bądź 

w części. 

 

Ponadto oświadczam, że z powodu wykorzystania mojego wizerunku w zakresie opisanym powyżej, nie 

będę składać jakichkolwiek roszczeń w tym finansowych wobec Muzeum teraz i w przyszłości. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia …….…… 2022 r,     ………….…………………………..  

          (podpis) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

https://www.mt514.pl/
https://www.facebook.com/Mt5.14muzeum/
https://www.facebook.com/wolontariat.Mt5.14/


 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych  

1. Administratorem danych podanych w oświadczeniu jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą przy  

ul. Augusta Hlonda 1 w Warszawie.  

2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl lub 

pisemnie wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z udokumentowaniem wyrażonej zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie 

wizerunku dla celów edukacyjnych, publikacyjnych, projektów artystycznych, działań związanych z wolontariatem. 

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”), 

na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jakim jest realizacja praw 

uzyskanych na podstawie udzielonej zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku oraz wykazanie dopełnienia warunków 

dopuszczalnego rozpowszechniania wizerunku i obrona przed ewentualnymi zarzutami o bezprawność działań oraz roszczeniami z tego 

tytułu.  

5. Dostęp do danych będą mieli upoważnieni pracownicy Muzeum oraz podmioty przetwarzające, którym w drodze umowy powierzono 

przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Muzeum, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania tych usług.  

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu bezprawnego rozpowszechniania wizerunku osoby 

przedstawionej. 

7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również 

wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4 powyżej. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane 

w pkt 1 i 2 powyżej).  

9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów dowodowych dla wykazania uzyskania w/w zgody na utrwalenie i 

rozpowszechnianie wizerunku. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

13. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia …….…… 2022 r,     ………….…………………………..  

          (podpis) 
 


