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ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
Warszawa, dn. .........../2019

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Ja niżej podpisany/a, ………………………………...........................................................................................................wyrażam zgodę
na wykorzystanie przez Warszawski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3, danych osobowych mojego
dziecka………………………………………………..…………………………………………………….. w celach promocyjnych i marketingowych związanych z
prowadzoną przez Warszawski Ogród Zoologiczny, będący administratorem danych osobowych, działalnością edukacyjną i marketingową, obejmujących m.in. jego wizerunek, imię i wiek. Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie wymienionych
danych osobowych na stronie internetowej www.zoo.waw.pl, w mediach społecznościowych – Facebook i Instagram, albumach, kalendarzach, publikacjach prasowych i w Internecie, emisjach telewizyjnych, folderach reklamowych, materiałach dydaktycznych, a
także w innych materiałach promocyjnych, informacyjnych i popularyzujących wiedzę na temat zoo.
Dopuszczam przetwarzanie wizerunku mojego dziecka przez kadrowanie, montaż i kompozycję.
Wizerunek mojego dziecka może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zadaniami od dnia .................................
do odwołania w formie pisemnej.
W związku z przetwarzaniem 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,
 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 do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim ZOO podanych danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Więcej szczegółów na temat przetwarzania Państwa danych osobowych i Państwa uprawnień mogą Państwo znaleźć pod
adresem: https://zoo.waw.pl/informacje-rodo/kontakt, pisząc na adres naszego inspektora danych osobowych: iod@zoo.waw.pl
oraz w naszej siedzibie.

…………………………............................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

