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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE   
  

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym (potrzebne zaznaczyć) niepełnoletniego  dziecka syna/ 

córki:  
            

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

  

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka udzielam Inicjatywie Charytatywnej Roll4You zgody na:   
  

1. Dysponowanie materiałami z udziałem mojego niepełnoletniego syna/ córki   
  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

  

2. Nieodpłatnego, bezterminowego prawa do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych,  na których 

utrwalony jest wizerunek mojego dziecka.  
  

3. Zgoda obejmuje eksploatację wizerunku wskazanych materiałów samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów 

- poniższych czynności dotyczących wizerunku mojego dziecka jako dobra osobistego w ramach działań charytatywnych 

związanych z pomocą mojemu dziecku:  

a). utrwalenie wizerunku dziecka na fotografiach, które zostaną wykonane w trakcie powyższego przedsięwzięcia / 

wydarzenia / sesji fotograficznej,  

b). wykonanie kopii powyższych fotografii wraz z utrwalonym na nich wizerunkiem dziecka, za pomocą dowolnej 

techniki, w tym cyfrowej oraz drukarskiej,  

c). rozpowszechnianie wizerunku dziecka na powyższych fotografiach oraz otrzymanych od opiekuna fotografiach w 

ramach materiałów dotyczących działalności Roll4You, a także publiczne udostępnianie  w sieci internetowej 

poprzez umieszczenie ww. materiałów na stronach internetowych, w tym stronach internetowych Roll4You 

(https://roll4you.pl ) oraz profilach Roll4You w serwisach społecznościowych  (w tym Instagram, Facebook, 

YouTube) a także za pomocą technologii mobilnej, jak też w kontakcie  z dziennikarzami i podmiotami 

współpracującymi w ramach pomocy mojemu dziecku.  

d). w dowolny sposób, w tym poprzez odpłatne lub nieodpłatne przekazanie kopii tych materiałów innym osobom na 

własność lub do ograniczonego czasowo korzystania, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

rozpowszechnianie drogą emisji telewizyjnej, reemitowanie w ramach programów telewizyjnych, a także 

publiczne udostępnianie w sieci internetowej poprzez umieszczenie ww. materiałów na stronach internetowych 

lub portalach społecznościowych w ramach działań charytatywnych.  
  

4. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 

zdjęć lub nagrań z wizerunkiem. Również w przypadku łączenia ich z innymi obrazami za pośrednictwem technik 

cyfrowych.  
  

5. Wyrażam /  Nie wyrażam (potrzebne zaznaczyć) zgodę na wykorzystywanie wizerunku członków rodziny (rodzice,  

rodzeństwo) w ramach działań charytatywnych na rzecz mojego dziecka.  
  

6. Wyrażam /  Nie wyrażam (potrzebne zaznaczyć) zgodę na udostępnianie numeru telefonu do mnie mediom  i podmiotom 

zainteresowanym pomocą mojemu dziecku.  
  

7. Oświadczam, że jestem nieograniczona(y) w czynnościach prawnych.   
  

WYRAŻAM ZGODĘ    
  

Imię i nazwisko RODZICA (Nieczytelny wniosek nie zostanie przyjęty):  
  

………………………………….…………………………………………………………………………......……………  
  

PESEL lub NR DOWODU TOŻSAMOŚCI_____________________________________________________________  
  

Telefon: __________________________________________ e-mail_________________________________________  
  

ADRES ZAMIESZKANIA _________________________________________________________________________  
  

__________________________________________  

Miejscowość / Data / podpis rodzica  

https://roll4you.pl/
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 KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz utrwalonym wizerunku jest Inicjatywa Charytatywna 

Roll4You z siedzibą w Warszawie (Mokotów).  

Adres e-mail: kontakt@roll4you.pl („administrator”). Strona www: https://roll4you.pl/  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iodo@roll4you.pl   

  

3. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych   

• korzystanie z uprawnień wynikających z uzyskanego na podstawie powyższego oświadczenia zezwolenia na utrwalenie   

i rozpowszechnianie wizerunku Dziecka oraz potrzeba identyfikacji danych Dziecka i jego przedstawiciela ustawowego jako składającego 

powyższe oświadczenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administratora polegającego na korzystaniu z powyższych uprawnień i powyższych potrzebach identyfikacyjnych,  

• dochodzenie potencjalnych roszczeń związanych z uprawnieniami wynikającymi z ww. zezwolenia – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na możliwości 

dochodzenia przez niego powyższych roszczeń.  

Dane będą przechowywane przez Roll4You do momentu przedawnienia roszczeń związanych z uprawnieniami wynikającymi  z 

zezwolenia udzielonego na podstawie powyższego oświadczenia.  

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a, b RODO, w celu działań charytatywnych na 

rzecz Pani/ Pana dziecka.  

4. Odbiorcy danych:   

4.1. upoważnieni pracownicy administratora,  

4.2. usługobiorcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych  

dla administratora, w szczególności podmioty takie, jak, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, autorzy ww. materiałów 

dotyczących działań charytatywnych, fotografowie, drukarnie, stacje telewizyjne (nadawcy telewizyjni) i reemitenci programów 

telewizyjnych,  w tym operatorzy kablowi, organizatorzy portali społecznościowych (w tym Facebook Inc) kancelarie prawne i 

audytorzy zewnętrzni  oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez 

administratora usług.  Prosimy o zwrócenie uwagi, że zgoda na publiczne rozpowszechnianie materiałów z wizerunkiem oznacza, 

że dostęp do zawartych  w nich informacji będą mogły mieć podmioty na całym świecie, w tym podmioty z państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państw trzecich), na co świadomie Pani/Pan się godzi udzielając w/w zgodę.   

  

Dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państw trzecich. W związku z udzielonym zezwoleniem  na udostępnianie 

wizerunku w materiałach dotyczących działań charytatywnych, na profilu administratora w serwisie Facebook,  z którego administrator korzysta 

w ramach usług świadczonych przez Facebook Ireland Ltd., wizerunek jako dana osobowa może być jednak przekazywany do państw trzecich 

przez Facebook Ireland Ltd., który jest administratorem danych na Facebooku. Zgodnie  z postanowieniami Polityki Prywatności Facebooka dane 

te są przekazywane przez ten serwis w ramach jego działalności do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów w oparciu o decyzje Komisji 

Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych  w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w tym w 

przypadku Stanów Zjednoczonych na podstawie porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności.  

  

5. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jak również warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. 

Nieudostępnienie danych, w tym wizerunku spowoduje brak możliwości korzystania przez administratora z uprawnień wynikających z 

zezwolenia przewidzianego w powyższym oświadczeniu.  

   

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:   

6.1. prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  

6.2. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym zastrzeżeniem, że administrator może kontynuować przetwarzanie danych 

pomimo wniesienia powyższego sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, 6.3. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania swoich danych osobowych od administratora w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; uprawniony może przesłać te dane 

innemu administratorowi danych,  

6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),  

6.5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym aktualnie jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

  

7. Wszelkie uwagi należy kierować mailowo: iodo@roll4you.pl   

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).  

WYRAŻAM ZGODĘ    
  
Imię i nazwisko RODZICA (Nieczytelny wniosek nie zostanie przyjęty): ………......……………………......…………… 

  
PESEL lub NR DOWODU TOŻSAMOŚCI_____________________________________________________________  
  
Telefon: __________________________________________ e-mail_________________________________________  
  
ADRES ZAMIESZKANIA _________________________________________________________________________  
  

__________________________________________  

Miejscowość / Data / podpis rodzica  
 


