
Piwniczna – Zdrój, dnia …………………. r.

_______________________

_______________________
(imię i nazwisko członka Stowarzyszenia, adres)

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 
członka Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych 

„Nasz Dom” z siedzibą w Piwnicznej - Zdroju 

Wobec mojego członkostwa w: Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z siedzibą
w Piwnicznej – Zdroju  (KRS: 0000030392),

niniejszym oświadczam, że (proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)            WYRAŻAM ZGODĘ /            NIE WYRAŻAM  ZGODY na
rejestrowanie w dowolnej formie i za pomocą dowolnej techniki i sposobu mojego wizerunku podczas organizowanych przez - bądź
we współudziale z- Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” wszelkich wydarzeń,

w tym m.in.: uroczystości, imprez, warsztatów, konkursów, zajęć, kursów, spotkań, prelekcji, akcji profilaktycznych, loterii fantowych,
zbiórek publicznych,  w których biorę udział  w związku z  posiadaniem przeze  mnie statusu członka ww. Stowarzyszenia  oraz na
wykorzystanie  mojego  wizerunku  (w  tym rozpowszechnianie)  przez  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Przewlekle  Chorych  i  Dzieci
Niepełnosprawnych  „Nasz  Dom”  lub  przez  inne  osoby  działające  na  zlecenie  tego  Stowarzyszenia,  w  szczególności  poprzez
umieszczanie  zdjęć,  filmów  i  innych  materiałów  zawierających  mój  wizerunek  w  mediach  elektronicznych,  w  tym  na  stronach
internetowych  Stowarzyszenia  Na  Rzecz  Osób  Przewlekle  Chorych  i  Dzieci  Niepełnosprawnych  „Nasz  Dom”,  na  profilach  ww.
Stowarzyszenia prowadzonych w portalach społecznościowych (m.in.:  Facebook, Twitter), w kronice Stowarzyszenia,  na tablicach
ściennych, w folderach, ulotkach, na plakatach, w broszurach, gazetkach, animacjach (w tym elektronicznych prezentacjach), w prasie
i  innych  materiałach,  w  celach  informacyjnych  (w  zakresie  działalności  statutowej  Stowarzyszenia),  promocji  i  reklamy
Stowarzyszenia.

Zgodna niniejsza obejmuje m.in. uprawnienie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz
Dom” (w tym też osób działających na zlecenie tego podmiotu) do wytwarzania i obrotu w dowolny sposób (np.: poprzez publikację,
kolporatację,  rozdawanie,  etc.)  egzemplarzami  nośników, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnienie mojego
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechniania oraz publikowania, także wraz z wizerunkami
innych osób w ramach realizacji wymienionych wyżej zdarzeń i we wskazanym wyżej zakresie.

Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” może przenieść na inne podmioty prawo
do korzystania  i  rozpowszechniania  mojego  wizerunku na zasadach  i  w celach  określonych w niniejszej  zgodzie,  w tym w celu
informacji, promocji i reklamy działalności tego Stowarzyszenia.

Oświadczam, że: 
1) niniejszej Zgody udzielam nieodpłatnie i na czas nieokreślony; 
2) mam świadomość tego, że mogę odwołać niniejszą Zgodę w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

moich danych osobowych w postaci wizerunku, którego dokonano na podstawie niniejszej Zgody przed jej cofnięciem;
3) zapoznałam/em  się  z  zasadami  przetwarzania  przez  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Przewlekle  Chorych  i  Dzieci

Niepełnosprawnych „Nasz Dom” moich danych osobowych, w tym danych dotyczących mojego wizerunku. 

Podstawą udzielenia zgody są przepisy:
1. 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  (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., s.1 ze zm.);
2. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
3. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

                             ______________________________________________________
                     (data i czytelny podpis członka Stowarzyszenia udzielającego zgody)


