
Zgoda na udostępnienie wizerunku 
 
 

Informujemy, że Stowarzyszeniu Doula w Polsce będzie przeprowadzać sesje fotograficzne i video-relacje dla 
celów dokumentacji, promocji i reklamy oraz udostępniać zdjęcia z wizerunkiem członkini. 
 
Wyrażenie zgody na udział w sesjach zdjęciowych jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, 
nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie 
i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach lub filmach wykonanych 
podczas sesji oraz przesyłanych osobiście z zasobów prywatnych bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych wydarzenia. 
 
 
Dane ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko,pesel) 

 
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody 

(niewłaściwe skreślić) 
 
 
 

Powyższa zgoda oznacza, że fotografie oraz filmy wykonane podczas sesji mogą być publikowane w Internecie, w 
tym przede wszystkim na stronie internetowej Stowarzyszeniu Doula w Polsce, a także na stronach internetowych 
(np. www.doula.org.pl) oraz w newsletterach Organizatora, mediach społecznościowych, na portalach Facebook, 
LinkedIn, YouTube itp., a także na potrzeby dokumentowania działań np. w prezentacjach. 

 
 
 
  

………………………………………                                                                  ………………………………………………… 
(miejscowość, data)         (czytelny podpis) 
 

 
 
 

Informacja o Administratorze danych osobowych  
 

1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszeniu Doula w Polsce z siedzibą  
w Warszawie, ul. Małowiejska 44, NIP 9522117013, REGON 145897360. 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem , e-mail: rodo@doula.org.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i i) RODO, w celu zapisu 
na wydarzenie, w celu zapewnienia obsługi wydarzenia. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych 
czy statutowych, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach wypełnienia obowiązków 
przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw) oraz do 
czasu wycofania zgody. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko uprawnione osoby, organy publiczne, 
podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów i 
porozumień przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową w tym przy 
organizacji wykładów/warsztatów/wydarzeń (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane). 
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak tego Pani/Pan nie zrobi nie będzie możliwa realizacja 
celów w jakich dane zostały zebrane dane np. nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 
8. Nie podejmujemy też decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści 
swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia 
danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach i 
w zakresie wynikającym z RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, 
gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania 
umowy, której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego. 
Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt. 1 i 2. 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 

 


