
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w związku  

z projektem Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła 
 

 

My niżej podpisani…………………………………………………......., zgodnie z treścią art. 6 

ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.) oraz 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) oświadczamy, że świadomie i dobrowolnie wyrażamy 

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie  

 

wizerunku naszego niepełnoletniego dziecka 

 

...……………………………........................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzeń zorganizowanych w ramach zajęć  

i warsztatów projektu Mobilne Centrum Edukacji - Turystyczna Szkoła realizowanego przez 

Polską Organizację Turystyczną (POT) w związku z promocją Polskiego Bonu Turystycznego. 

 

Niniejsza zgoda: 

• nie jest ograniczona czasowo (tzn. jest wyrażona bezterminowo do czasu jej wycofania), nie 

jest także ograniczona terytorialnie; 

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki 

(https://www.gov.pl/web/sport) oraz na profilach MSiT prowadzonych w ramach portali 

społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram); 

• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi 

na celu promocję Polskiego Bonu Turystycznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  

z siedzibą w Warszawie. 

 

Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekamy 

się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Ministerstwa 

Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, z tytułu wykorzystania wizerunku naszego 

niepełnoletniego dziecka na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

 

Niniejsze oświadczenie składamy w imieniu niepełnoletniego dziecka jako jego 

rodzice/opiekunowie prawni*. 

Składając niniejsze oświadczenie jednocześnie potwierdzamy zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

......………………………..                                                              …...........……….………… 

(data i czytelny podpis matki                                                   (data i czytelny podpis ojca 

/opiekuna prawnego)                                                                 /opiekuna prawnego)                                                     
__________________________ 

*Niepotrzebne skreślić  
 

Uwaga: informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na odwrocie kartki.  



 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, 

z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest: Minister Sportu  

i Turystyki, z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 14. 

 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, adres e-mail: iod@msit.gov.pl . 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

 

3) Wizerunkowe dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji działań 

promocyjnych związanych z Polskim Bonem Turystycznym. Z kolei Pani/ Pana dane 

Administrator będzie przetwarzał w celu udokumentowania zgody na przetwarzanie danych 

dziecka. Podstawą prawną przetwarzania w obu przypadkach jest zgoda. Ponadto Pani/Pana 

dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka mogą zostać przekazane dostawcom usług dla 

MSiT, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi IT. Natomiast 

dane dzieci w postaci ich wizerunku (zdjęcia, filmy) mogą być udostępniane innym odbiorcom, 

w związku z umieszczeniem ich na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 

na profilach administratora prowadzonych w ramach mediów społecznościowych, w związku 

z tym odbiorcami tych danych mogą być dostawcy usług dla MSiT, w tym szczególnie usług 

w zakresie IT, a także firmy prowadzące portale społecznościowe, w ramach których MSiT 

zamierza opublikować materiały promocyjne zarejestrowane w trakcie wydarzenia.   

Wszystkie dane osobowe mogą zostać przekazane organom i podmiotom upoważnionymi do 

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

5) Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu dla którego zostały zebrane, nie 

dłużej jednak niż do czasu pisemnego cofnięcia zgody na publikację wizerunku dziecka, która 

powinna zostać przesłana na adres Administratora. Niezależnie od cofnięcia zgody, dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przez administratora 

obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez  

czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych. 

 

 6) Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku odmowy wyrażenia zgody - wizerunek 

dziecka nie będzie mógł być wykorzystywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Brak 

zgody może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania przez dziecko ze strefy Mobilnego 

Centrum Edukacji.  

 

7) Dane osobowe oraz dane dzieci w postaci ich wizerunku otrzymujemy od Polskiej 

Organizacji Turystycznej. 



 

8) Mogą Państwo także w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych i nie wpłynie 

to na legalność przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody.  

 

9) Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia 

danych (gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), a także wniesienia skargi 

do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

10) Dane wizerunkowe dziecka udostępnione na portalach społecznościowych mogą być 

przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (infrastruktura serwerowa ich 

właścicieli jest umiejscowiona w dużej mierze na terenie Ameryki Północnej).   

 

11) Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji.  


