
Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU ORAZ KORZYSTANIE Z UTWORÓW W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA 

DIALOGU – osoba powyżej 18 lat 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………… (imię i 

nazwisko) oświadczam, że w związku z realizacją programu Szkoła Dialogu                           (dalej: 

Program) w ………………………………………………………………………………………………. (nazwa placówki), 

przez fundację Forum Dialogu z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundacja): 

1. Udzielam/ Nie udzielam* zgody na przetwarzanie przez Fundację moich danych 

osobowych w zakresie wizerunku, nazwy placówki do której uczęszczam oraz miejscowości, 

w której jest zlokalizowana, a także grupy z którą przystępuje do Programu w celach 

związanych z dokumentacją oraz promocją Programu działań Fundacji.   

Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie determinuje możliwości udziału w Programie jednak może 

utrudnić sprawozdanie się z realizacji projektu, który podlega ocenie w konkursie organizowanym w 

ramach Programu.  

Dodatkowo, w celach związanych z organizacją Programu, Fundacja może także przetwarzać dane w 

postaci imienia i nazwiska oraz adresu email. Przystępując do programu, udzielają Państwo zgody na 

ich przetwarzanie. Dane te nie będą ujawniane.  

Fundacja informuje, że: 

a. pozyskane dane osobowe podlegają ochronie na podstawie 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). 

b. administratorem ww. danych osobowych jest Fundacja Forum Dialogu z siedzibą w Warszawie (00-325) przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 6, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000066984, adres email: forum@dialog.org.pl, tel. +48 (22) 551 50 10; 

c. przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO czyli zgody osoby, 

której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Dane w postaci wizerunku, nazwy placówki oraz miejscowości, w której jest zlokalizowana mogą zostać 

udostępnione instytucjom finansującym realizację Programu†.Dane te będą przetwarzane bezterminowo, chyba 

że cofną Państwo wyrażoną zgodę lub skorzystają z innych przysługujących praw skutkujących koniecznością 

zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

d. osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona w dowolnym momencie do dostępu do przetwarzanych 

danych oraz ich zmiany,  cofnięcia wyrażonej zgody, żądania ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; a także przenoszenia oraz żądania usunięcia danych osobowych. W celu 

skorzystania z przysługujących praw należy zwrócić się do administratora pocztą elektroniczną na adres 

                                                             
* Niepotrzebne skreślić. 
† w tym: Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja 

Stocznia, Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich w ramach programu Aktywni Obywatele.  

mailto:forum@dialog.org.pl


dane.osobowe@dialog.org.pl lub listownie na adres: Forum Dialogu, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 

Warszawa;  

e. osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

………………………………………………………….. 

(Data i czytelny podpis) 

2. Udzielam/ Nie udzielam* zgody na rozpowszechnianie przez Fundację oraz instytucje 

finansujące realizację Programu† mojego wizerunku utrwalonego w formie nagrań i zdjęć 

do celów promocyjnych Programu oraz działalności statutowej Fundacji.  

Moja zgoda obejmuje publiczne rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych oraz 

ilościowych, w formie nagrania lub zdjęcia wykonanego podczas realizacji Programu, i z użyciem 

wszelkich środków technicznych w tym na stronach internetowych i profilach na platformie Facebook 

Fundacji i Programu, raportach rocznych Fundacji oraz w innych prezentacjach i publikacjach 

drukowanych oraz elektronicznych, w tym w prasie i mediach elektronicznych.  

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie i nie wiąże się z obowiązkiem 

zapłaty na rzecz moją ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia, odszkodowania lub 

zadośćuczynienia z tego tytułu. 

Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie determinuje możliwości udziału w Programie jednak może 

utrudnić sprawozdanie się z realizacji projektu uczniowskiego, który podlega ocenie w konkursie 

organizowanym w ramach Programu. 

 

 

……………………………………………….. 

(Data i czytelny podpis) 

3. Udzielam/ Nie udzielam* zgody na bezterminowe i nieograniczone terytorialnie 

korzystanie przez Fundację z materiałów wytworzonych przeze mnie w toku trwania 

Programu oraz realizacji projektu uczniowskiego, w tym jako współautor, na wszelkich 

znanych w dacie przystąpienia do Programu polach eksploatacji, w tym na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych.    

Moja zgoda obejmuje w szczególności prawo do korzystania przez Fundację z ww. materiałów w 

celach związanych z promocją i dokumentacją Programu i działań Fundacji, w tym rozpowszechnianie 

ich na stronach internetowych i profilach na platformie Facebook Fundacji i Programu Szkoła Dialogu, 

w raportach rocznych Fundacji oraz w innych prezentacjach i publikacjach drukowanych oraz 

elektronicznych, w tym w prasie i mediach elektronicznych. 

Udzielenie zgody stanowi warunek uczestnictwa w programie.  

 

 

………………………………………………………….. 

(Data i czytelny podpis) 


