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.................................. 
(miejscowość i data) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej 

Ja, ............................................... [imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka] wyrażam dobrowolną zgodę 

na przetwarzanie, w szczególności poprzez utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 
dziecka / podopiecznego ............................................... [imię i nazwisko dziecka / podopiecznego], utrwalonego 
podczas odbioru nagrody Konkursu “Krzepcy w formie” realizowanego przez Fundację Krajowej Grupy 
Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, w celach promocji 
działalności Administratora. 

Zgoda  obejmuje  nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne 
rozpowszechnianie, na profilu Facebook Administratora, na stronie internetowej Administratora oraz na potrzeby 
promocji przyszłych działań Administratora, w szczególności w postaci ulotek, broszur i filmów w celach 
związanych z promowaniem wizerunku jego marki i kolejnych edycji Konkursów dla Szkół. 

Wiem, że zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym momencie. 

................................................... 
Podpis opiekuna prawnego  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Krzepcy w formie” jest Fundacja Krajowej Grupy 

Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, wpisana do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000653638, NIP 9562321978, REGON 366165045. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem 
na adres wskazany w pkt. 1 bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres: fundacja@pomaganie-krzepi.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania informacji o organizowanych przez Administratora 
konkursach. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do publikacji wizerunku.  
5. Przetwarzanie danych laureatów konkursu odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może 

zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.  
6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku 

z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora. 
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja 
każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. W związku 
z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

9. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a także 
osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku z publikacją 
wizerunku.  

10. Dane osobowe zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w materiałach 
promocyjnych oraz social mediach Administratora. Odbiorcą Twoich danych będzie Facebook Ireland Limited 
(4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2). 

11. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Twoje dane mogą być udostępniane partnerom 
Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską 
standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości 
skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących 
danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

12. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO 
na przetwarzanie realizowane przez Administratora. 

................................................... 
Podpis opiekuna prawnego  

 


