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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, 

że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego 

wizerunku oraz materiałów naukowych poprzez użycie zdjęć, transmisję online przez 

Internet, media społecznościowe, intranet i komunikację wewnętrzną organizatora na 

potrzeby promocji oraz transmisji sesji pn. „Satellite Session on biobanking” organizowanej 

przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147 oraz na publikację materiału video z 

podaniem mojego imienia i nazwiska oraz materiałów naukowych z ww. sesji przez SIEĆ 

BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII w celach 

promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - PORT 

POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały 

wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest 

ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich udostępnionych przeze mnie 

materiałów na rzecz jej promocji oraz materiałów z moim udziałem wykonanych podczas 

sesji pn. „Satellite Session on biobanking” organizowanej przez SIEĆ BADAWCZĄ 

ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII w dniu 28 września 

2022r. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie 

w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

 

……………………………………………………… 

(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ 

INFORMACYJNĄ 

 

 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

imienia i nazwiska, wizerunku oraz tytułu naukowego dla potrzeb promocji oraz 

przeprowadzenia sesji pn. „Satellite Session on biobanking” organizowanej przez SIEĆ 

BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII w dniu 28 

września 2022r. i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. sesji, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z 

poniższą klauzulą informacyjną.  

……………………………………………………… 

(data, czytelny podpis)   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w ramach 

niniejszego postępowania (i dla celów zawarcia i wykonywania umowy w jego wyniku) jest 

(dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; 

NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”). 

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD: 

iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania Państwa danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu 

rejestracji uczestnictwa w sesji pn. „Satellite Session on biobanking” jej organizacji, 

promocji oraz komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją 

sesji oraz udokumentowania jej przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może Pani/Pan wycofać zgodę w 

dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 

przed jej cofnięciem. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w 

organizację lub obsługę sesji.  

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w sesji będą przetwarzane w okresie 

realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji 

finansowo-księgowej sesji przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK 

ROZWOJU TECHNOLOGII, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też 
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przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych.  

6. Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa;  

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa;  

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 

przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

 g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały 

profilowaniu. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i 

rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe 

wzięcie udziału w sesji. 

 


