
Załącznik Nr 2 

do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański

Miejscowość ……………………..……., dn. …………………

1. OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU  ZGODY  NA  WYKORZYSTYWANIE
WIZERUNKU

Ja  niżej  podpisany/a:  na  podstawie  art. 81 ust. 1 z dnia  4 lutego  1994r  (Dz. U.  z 2018r.,
poz. 1191 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę
na nieodpłatne,  wielokrotne rozpowszechnianie  wizerunku/wizerunku mojego  dziecka* poprzez
publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Urząd Miasta Starogard Gdański na potrzeby działań
i promocji  prac  w Młodzieżowej  Radzie  Miasta  Starogard  Gdański,  na  stronach  www,
w powstałych  publikacjach  oraz  za  pośrednictwem  wszelkich  pozostałych  mediów/kanałów
dystrybucji  informacji  tylko  i wyłącznie  w kontekście  wskazanym  powyżej.  Jednocześnie
oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda:

- Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,

- Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem/udziałem mojego dziecka*

wykonanych  podczas  działań  związanych  z działalnością  w Młodzieżowej  Radzie  Miasta
Starogard Gdański.

- 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.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących
i przyszłych)  względem  Urzędu  Miasta  Starogard  Gdański  z tytułu  wykorzystania
mojego/mojego dziecka* wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

………………………………………
(podpis)

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora,  którym jest  Gmina  Miejska Starogard Gdański,  w imieniu której  działa  Prezydent
Miasta  Starogard  Gdański,  moich  danych  osobowych/danych  osobowych  mojego  dziecka*  –  w
zakresie imienia, nazwiska oraz wizerunku, w celu dokonania zgłoszenia delegata do Młodzieżowej
Rady Miasta Starogard Gdański i wykonywania przez niego obowiązków członka tej Rady.

 Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W  każdej  chwili  przysługuje  mi  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych.  Cofnięcie  zgody nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………

(podpis)

*niewłaściwe skreślić.



3. ZGODA  NA UDZIAŁ DZIECKA  W PRACACH  MŁODZIEŻOWEJ  RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  syna/mojej
córki*  .............................................................................  w pracach  Młodzieżowej  Rady  Miasta
Starogard Gdański.

………………………………………
(podpis)

4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119) – dalej RODO  informujemy, że:

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent 
Miasta Starogard Gdański, zwana dalej Administratorem; z którym skontaktować się można:

a) osobiście pod adresem: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, 

b) telefonicznie: 58-530-6006,

c) drogą elektroniczną: ratusz@um.starogard.pl 

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
a) telefonicznie: +48-570-677-222 ,
b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,
c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6;

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
- art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO, w celu dokonania zgłoszenia delegata do Młodzieżowej Rady Miasta Starogard
Gdański i wykonywania przez niego obowiązków członka tej Rady.

 IV. ODBIORCY DANYCH
Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy  powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom lub  organom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów
prawa. Państwa dane osobowe, z racji pełnionej funkcji mogą zostać podane do publicznej wiadomości.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, 
a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,

mailto:ratusz@um.starogard.pl


c) usunięcia swoich danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).

VIII. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM
LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE
DOTYCZĄ,  JEST  ZOBOWIĄZANA  DO  ICH  PODANIA  I  JAKIE  SĄ  EWENTUALNE
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie III. 

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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