
Zgoda 

Data: 

 

 

Imię: 

 

 

Nazwisko: 

 

 

Podpis: 

 

 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikowanie mojego wizerunku na stronie internetowej 

administratora. 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikowanie moich danych osobowych w postaci imienia 

i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej administratora. 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikowanie mojego wizerunku w dokumentacji 

dotyczącej projektu lub wydarzenia. 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikowanie moich danych osobowych w postaci imienia 

i nazwiska w dokumentacji dotyczącej projektu lub wydarzenia. 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikowanie mojego wizerunku w serwisie Facebook na 

profilu administratora. 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikowanie moich danych osobowych w postaci imienia 

i nazwiska w serwisie Facebook na profilu administratora. 

 

 

 

 

  



 

W związku z realizacją wymogów artykułu 13 ustęp 1 i 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Lokalna Grupa Działania 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” z 

siedzibą przy ul Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin.  

2. Z Inspektem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail iod-

dobrzyniacy@wp.pl , pod numerem telefonu 572 352 797 lub w siedzibie 

administratora w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych oraz skorzystania 

z praw. 

3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane na podstawie 

wyrażonej zgody oraz w celu, który został określony w zgodzie. Dane osobowe będą 

przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe mogą zostać udostępnione współadministratorom lub 

procesorom projektu. 

5. Jeżeli została wyrażona wyrażona zgoda na publikacje danych osobowych w serwisie 

Facebook, dane osobowe będą udostępnione serwisowi Facebook z siedzibą Menio 

Park. Kalifornia – Stany Zjednoczone.   

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan: 

a) Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii.  

b) Prawo do sprostowania danych osobowych. 

c) Prawo do usunięcia danych osobowych. 

d) Prawo do przenoszenia danych. 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

f) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

g) Prawo do cofnięcia zgody. 

7. W przypadku , jeśli Pani/Pan  uważa że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 

prawem lub w innym celu niż zostały zebrane, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


