
Zgoda na publikowanie wizerunku 

w zakresie działalności  Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe, publiczne,

nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Ornontowicach z siedzibą przy ul. Klasztornej 1, 43-178 Ornontowice zarejestrowanych podczas imprezy w 

celach związanych z funkcjonowaniem i promocją Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

Zgoda  obejmuje  takie  formy  publikacji  jak:  strona  internetowa  www.bibliotekaornontowice.pl,  strona  na

portalu  społecznościowym  Facebook:  https://www.facebook.com/bibliotekaOrnontowice,  gazety:  Głos

Ornontowic,  Aktualności  Ornontowickie,  Dziennik  Zachodni,  Twoje  Info,  Nasza Gazeta,  tablica  informacyjna

umiejscowiona w Bibliotece oraz tablice informacyjne położone na terenie Gminy Ornontowice. Równocześnie

informujemy,  iż  zdjęcia  mogą  być  przekazywane  do  instytucji  takich  jak:  Urząd  Gminy  w  Ornontowicach,

Biblioteka Śląska w Katowicach.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i dóbr

osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.

Oświadczam  również,  że  jestem  osobą  nieograniczoną  w  zdolności  do  czynności  prawnych,  oraz  że

zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.

Przyjmuję  również  do  wiadomości,  że  administratorem  ww.  danych  osobowych  jest  Gminna  Biblioteka

Publiczna w Ornontowicach z siedziba przy ul. Klasztornej 1, 43-178 Ornontowice.

Niniejszym  oświadczam  również,  że  zgodę  wyraziłam/em  dobrowolnie  oraz  zostałem  poinformowany,  iż  

przysługują  mi  prawa:  wglądu  w  swoje  dane,  ich  poprawiania,  żądania  zaprzestania  ich  przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna:

1. Ustawa  z dnia 4 luty 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880).

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459).

3. Rozporządzenie 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).

.........................................................................................

(data i  czytelny podpis osoby pełnoletniej / rodzica

/ prawnego opiekuna)

http://www.bibliotekaornontowice.pl/
https://www.facebook.com/bibliotekaOrnontowice

