
OŚWIADCZENIE 

 

W związku z przygotowaniem materiału audiowizualnego oraz innych materiałów w ramach przygotowań do 

realizacji gazety dzieci pod roboczym tytułem „GAZETA DZIECI” , 

Wyrażam zgodę na: 

 wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka, w postaci imienia, nazwiska (imię i 
nazwisko) 

………............................................................................ dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europej- skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwa- rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

 wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi (pisemnych i ustnych)i komentarzy mojego dziecka (imię i nazwisko 

dziecka) 

...................................................... …................................................................. na potrzeby 
przygotowania, reali- 

zacji, eksploatacji, reklamy, promocji gazety dzieci, audycji pod roboczym tytułem „GAZETA DZIECI” 

przez Jaśminę Wójcik na terytorium Polski oraz poza jej granicami, oraz promocji i emisji zapowiedzi 

tej audycji, z prawem swo- bodnego udzielania licencji i przenoszenia nabytych praw, zgód i zezwoleń 

na następujących polach eksploatacji: 

 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy i wydań 

dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, optyczną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową, na dowolnych nośnikach, w tym na kliszach, taśmach, nośnikach cyfrowych, 

magnetycznych, kościach pamięci, niezależnie, czy nośnik wykorzystywany jest w urządzeniu 

stacjonarnym czy przenośnym, a także poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju 

pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i 

telekomunikacyjnych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i GSM, UMTS, LTE, 

umożliwiających w szczególności eksploatację i montaż materiału wskazanego powyżej samodzielnie 

bądź przy wykorzystaniu innego urządzenia, na potrzeby m.in. przygotowania nadania i reemisji, oraz 

przepisywanie do- konanych utrwaleń na inną technikę/system/rodzaj zapisu dla celów między innymi 

nadania lub emisji, jak i na potrzeby wymiany nośników; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których wskazane wyżej materiały utrwalono – 

odpłatne lub bezpłatne wprowadzanie do obrotu, w tym między innymi w formie bookletu, on-packu, 

insertu, użyczenie, najem, dzierżawa, użytkowanie lub wymiana, bez względu na formę i technikę 

utrwalenia, w nieograniczonej ilości egzemplarzy i wydań; 

c) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, za pomocą 

wizji lub fonii, w tym transmisja na żywo lub live-to-tape, simulcasting, webcasting, przewodowo lub 

bezprzewodowo, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, za pomocą platform cyfrowych, w 

sieciach kablowych, dla wszelkich typów odbioru telewizji, w tym telewizji mobilnej, telewizji dostępnej 

za pośrednictwem telefonii komórkowej, Internetu, sieci komputerowych, telekomunikacyjnych i 

multimedialnych, w tym w obiektach zamkniętych; 

d) publiczne udostępnianie materiałów wskazanych powyżej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niech/niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym prawo do odpłatnego i 

nieodpłatnego udostępniania, po uprzednim wprowadzeniu do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, sieci multimedialnych, zarówno w otwartym, jak i 

zamkniętym obiegu, oraz na stronach i portalach internetowych; 

e) w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, w każdej formie tej usługi, w tym poprzez 

streaming,   w serwisach VOD (m.in. AVOD, SVOD, TVOD, NVOD, FVOD), pay-per-view, w serwisach 

catch-up, 

 
Zgoda nie jest ograniczona w czasie, jak również nie jest odpłatna. Zgoda może zostać w każdej chwili 
wycofana. 

 
 
 

…….................………………………… 

data i podpis rodzica 



Obowiązek INFORMACYJNY 

1. Administrator danych osobowych 

 Administratorem danych osobowych Twojego dziecka jest Jaśmina Wójcik, (dalej: „ja”). Możesz się ze 

mną skon- taktować przez e-mail: jasmina212@gmail.com 

2. Cele przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka oraz podstawa prawna przetwarzania 

W związku ze złożeniem niniejszego oświadczenia, będę przetwarzać dane osobowe Twojego dziecka 
aby: 

 publikować materiały zawierające dane osobowe dziecka, w tym wizerunek w programach 

telewizyjnych lub/i serwisach internetowych, w ramach innych usług świadczonych drogą 

elektroniczną, w tym w celu przeka- zania produktu innym podmiotom współpracującym – podstawą 

prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda; zapewniam, że zakres publikacji 

będzie odpowiadał temu, na co wyrazisz zgodę składając niniejsze oświadczenie; 

 bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń, jeżeli powstanie  

pomiędzy 

nami spór – w tym celu będę ewidencjonować i archiwizować składane oświadczenia – podstawą 

przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed 

roszczeniami lub docho- dzenia roszczeń 

 
Okres PRZECHOWYWANIA DANYCH osobowych Twojego DZIECKA 

Dane osobowe podane w niniejszym oświadczeniu będę przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń. 

W przypadku, w którym wycofasz zgodę na wykorzystywanie przez nas wizerunku Twojego dziecka, 

zaprzestaniemy to czynić. 

3. Odbiorcy danych osobowych dziecka 

Dane będę przekazywać: 

 naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. 

dostawcom usług IT, podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z nami i tylko zgod- nie z naszymi poleceniami, 

 jeżeli wyrazisz na to zgodę - i innym podmiotom współpracującym na podstawie umowy i tylko zgodnie 

z moimi poleceniami. 

4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane osobowe Twojego dziecka nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG). 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Twojego dziecka: 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w 

przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

 prawo dostępu do danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w 

ustrukturyzo- wanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy 

przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest 

technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 

(dane kontak- towe powyżej). 

Prawo do wycofania zgody 

Ze względu na to, że przetwarzamy dane Twojego dziecka na podstawie zgody – masz prawo do jej 

wycofania w dowol- nym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonaliśmy na pod- stawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz 

wycofać wysyłając e-mail na adres jasmina212@gmail.com Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
……………………............………… 

data i podpis rodzica 
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