
Olkusz,………………………….. 
 
 

Oświadczenie autora -  zgoda na wykorzystanie fotografii/materiałów filmowych 
 
 
Ja niżej podpisany/a 
 
................................................................................................................................................,  
 
zamieszkały/a ........................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
nr PESEL  ................................................................................................................................... 
 
wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu zdjęć/ 
materiałów filmowych w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących 40-lecia 
Osiedla Młodych w Olkuszu organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, w tym 
artykułach prasowych dotyczących w/w imprezy, na internetowej stronie oraz w mediach 
społecznościowych. 
  
Zgoda obejmuje: 
- wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 
opracowanie i powielanie dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium w 
celach promocyjnych i informacyjnych dotyczących 40-lecia Osiedla Młodych, 
- wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska będącego elementem materiałów 
promocyjnych i informacyjnych 40-lecia Osiedla Młodych opracowanych wg projektów 
przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu lub na jego zlecenie wg jego własnej 
koncepcji, 
 - bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie  materiałów na wszystkich polach eksploatacji 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.). 
 
 Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i 
przedmiotowych.  
 
Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście lub/i posiadam do nich 
wszelkie prawa. Oświadczam, że posiadam zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację 
ich wizerunku. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 
...................................................................................... 
(czytelny podpis autora zdjęć) 



 
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Olkuszu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
 
1. Administratorem  danych osobowych osób biorących udział w inicjatywie jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz Rynek 1. 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, 

32-300 Olkusz, Rynek 1, pok. 125, tel. 32 626 01 25, e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl. 
3. Dane są przetwarzane w związku z obchodami 40-lecia Osiedla Młodych art. 6 ust. 1 lit. e) 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) oraz ustawy o samorządzie gminnym. 

  
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na 
podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olkusz przetwarzają dane osobowe dla 
których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 
6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy:  
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

mailto:j.cieslik@umig.olkusz.pl


- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu; 

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione 
są następujące przesłanki:  

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy zgłosi 
się Pani/Pan do konkursu na hasło. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 
 
 

……………………………………………………. 
Data i podpis  

 


