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(imię i nazwisko fotografowanej osoby, adres, nr dokumentu tożsamości)
OŚWIADCZENIE
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania
i rozpowszechniania mojego wizerunku na potrzeby promocji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej (dalej
MOZK).
2. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia MOZK do
wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach
eksploatacji na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego, a w szczególności do:
a) Rozpowszechniania w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami,
opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach,
wydanym w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, w tym rozpowszechnianie wizerunku
Oświadczającego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym w sieci Internet.
b) Wprowadzania utrwalania i zwielokrotniania Fotografii, na których utrwalony jest wizerunek
Oświadczającego lub ich fragmentów cyfrową techniką zapisu komputerowego, na płycie CD/DVD oraz
przenośnych nośnikach pamięci typu pendrive lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie
z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach oraz w sieci internetowej.
c) Wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Oświadczającego utrwalonego na Fotografiach
lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie.
d) Wykorzystania wizerunku Oświadczającego utrwalonego na Fotografiach w postaci utworów fotografii
lub ich fragmentów w materiałach reklamowych (w szczególności zdjęciach, slajdach, postach
reklamowych np. na portalach społecznościowych).
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Oświadczający, data i podpis

ZGODA
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
Informujemy:
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich
danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i
wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w
tym celu.
3. Twoje dane osobowe wynikające z umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z umową, czyli przez 3 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy
okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów
z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w
danym roku.
4. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 lat od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane
z rozmowami o tej ofercie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu
bezpośredniego.
5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do
czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc
produkty lub usługi.
7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające).
Zgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Żądania można kierować na adres: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl
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