
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

wizerunek 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 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), informujemy iż:  

 

ADMINISTRATOR  DANYCH  

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu 60-277 przy  

ul. Płowiecka 15. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@natak.pl. 

 

CEL  

Dane osobowe w postaci wizerunku będziemy przetwarzać w celach promocji naszych działań 

statutowych na podstawie udzielonej przez ciebie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Dane osobowe 

zawarte w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane w celach dokumentacyjnych wynikających z 

prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Tak, którym jest obrona 

przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane, tylko 

w celu, jakim zostały pozyskane.  

 

Zgoda nie jest wymagana w sytuacjach opisanych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a mianowicie, gdy rozpowszechnianie wizerunku dotyczy:    

 osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią 

funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, 

 osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 

impreza, 

 osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

 

Wyrażenie zgody jest przez Pana/Panią dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.  

Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.  

 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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PODSTAWA PRAWNA  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz. 

UE.L nr 119, str. 1) – art. 4 - 6,Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 4 - 6, 

 art. 22 Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1191) – art. 81. 

 art. 23, art. 24 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 

 art. 22
1 
Ustawa z 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz 917 ze zm.) 

 art. 81 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631) 

 § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) 

 

ODBIORCY DANYCH  

Odbiorcami danych osobowych są wszyscy, gdyż wizerunek w formie zarówno zdjęcia jak i filmu 

może być podawany do publicznej wiadomości, m.in. na ulotkach, banerach, w prasie, a także na 

stronach internetowych, czy portalach społecznościowych, np.: Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych. 

 

Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udostępnianie wizerunku w mediach społecznościowych, prasie, 

itp. proszę o poinformowanie nas o tym fakcie zanim zostanie opublikowane. Jeżeli do tego czasu nie 

otrzymamy informacji oznacza to zgodę w zw. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
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