
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku w ramach członkostwa lub uczestnictwa 
w spotkaniach lub innych uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie „POKOLENIA” 
poprzez umieszczenie zdjęć oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej STOWARZYSZENIA, 
biuletynach, tablicach informacyjnych w celu promowania działalności Stowarzyszenia „POKOLENIA”. 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „POKOLENIA z siedzibą w Warszawie, 

ul. Marszałkowska 115, lok. 369, 00-102 Warszawa, reprezentowane przez Przewodniczącego 

Stowarzyszenia Marka Klimczaka adres e-mail: zarzad@pokolenia.eu 

Jednocześnie mam świadomość, że: 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych – RODO, 

• przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania moich danych w przypadkach określonych 

w art. 18 - RODO, 

• przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo ich sprostowania lub 

usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.  

• mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niewyrażenie 

zgody lub jej wycofanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, 

• dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do 

wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje, 

• istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe będą 

udostępniane dostawcom usług technicznych (serwer, na którym znajduje się strona 

internetowa, drukarnia). Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to 

uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach 

prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 

• jeżeli przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo 

wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem 

nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu promocji działalności 

Stowarzyszenia „POKOLENIA”. 

 

           

 

                                                        …………………………………………………………..  
                                                                              (data i czytelny podpis)  

mailto:zarzad@pokolenia.eu

