
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego  
„Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie 
o prawach autorskich osoby dorosłej 

 

Ja, niżej podpisana/y ............................................................................................................. 
[imię i nazwisko] 

 
jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę 
na wykorzystanie przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, która prowadzi Europe Direct 
Lublin z siedzibą w Lublinie  ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin; (zwany dalej: Europe Direct Lublin) mojego 
wizerunku. 

Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, 
obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich 
rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu), zgodnie 
z celem i działalnością prowadzoną przez Europe Direct Lublin, w szczególności w celu promowania 
programów (projektów) prowadzonych przez Europe Direct Lublin bez konieczności ich uprzedniej 
akceptacji. Zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania wizerunku jak: udostępnianie na stronach 
internetowych Fundacji, udostępnianie za pośrednictwem prasy, jak również zamieszczenie 
w publikacjach, materiałach sprawozdawczych, archiwalnych, statystycznych promocyjnych 
i informacyjnych Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. 

Europe Direct Lublin jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających mój utrwalony 
wizerunek a także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko, 
instytucja) podmiotom, z którymi Europe Direct Lublin współpracuje, w celach promocji, wykorzystania 
i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Europe Direct Lublin działalności. Oświadczam 
ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani 
praw. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu 
Fotograficznego „Mój Dzień Europy” #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021, w szczególności informacją 
o ochronie danych zawartą w § 9 Regulaminu (Przetwarzanie Danych osobowych) oraz § 10 (Prawa 
autorskie). 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, 
przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. 
Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Oświadczam, 
że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), 
informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja 
Nowy Staw, ul. 3 maja 18/5a, 20-078 Lublin. Osobą nadzorującą prawidłowość przetwarzania Państwa 
danych osobowych jest Prezes Zarządu Fundacji, z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-
mail: a.gawlik@eds-fundacja.pl. 

 

 

..................................................................................................... 
Miejscowość, data i czytelny podpis udzielającego zgody 
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