ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych poniżej danych osobowych przez Fundację Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej
120, 54-613 Wrocław, w celu realizacji zadań statutowych Fundacji w tym m.in. udziału w projekcie Fundacji Urtica Dzieciom, udziału w warsztatach
plastycznych „Słoneczna Galeria”. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław, telefon: 71 782 66 51, e-mail: biuro@urticadzieciom.pl,
2. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – ogólne rozporządzenie o ochronie
danych,
3. odbiorcami danych mogą być szpitale i szkoły przyszpitalne biorące udział w organizacji warsztatów plastycznych, artyści plastycy prowadzący
warsztaty plastyczne zatrudniani przez Fundację, podmioty współpracujące przy organizacji Gali Urtica Dzieciom, goście podczas Gali Urtica
Dzieciom oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Fundacji -na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych,
4. podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów i akcji prowadzonych w ramach projektu Fundacji Urtica
Dzieciom;
5. mam prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych;
6. mam prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt. 10 adres; cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych „Słoneczna Galeria”,
niepodanie lub niepełne podanie wymaganych danych osobowych skutkować może odmową zgłoszenia do udziału ww. inicjatywach w ramach
projektu Fundacji Urtica Dzieciom;
9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 5 lub 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi mam
prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: iod.fundacja@iurico.pl, bądź bezpośrednio z
Administratorem na adres: Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław lub adres poczty
elektronicznej: biuro@urticadzieciom.pl.

Imię, nazwisko: ............................................................................................................................................................................................................................
Dane kontaktowe: .......................................................................................................................................................................................................................
Data, miejsce oraz czytelny podpis..............................................................................................................................................................................................

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam nieodpłatną i nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę Fundacji Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław na umieszczenie i publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowanych
podczas warsztatów plastycznych „Słoneczna Galeria” zorganizowanych przez Fundację Urtica Dzieciom, w szczególności na stronach internetowych
www.urticadzieciom.pl, www.urtica.pl, www.lideo.tech, www.farmakoekonomika.com.pl, w czasopiśmie „Farmakoekonomika szpitalna”, Nasza Firma, na
portalach społecznościowych takich jak Linkedin, Facebook Fundacji Urtica Dzieciom, czasopisma „Farmakoekonomika szpitalna, Urtica Sp. z o.o. i Lideo
S.A oraz podczas Gali Urtica Dzieciom, podczas której licytowane są obrazy stworzone przez pacjentów z oddziałów onkologicznych i hematologicznych
biorących udział w projekcie Fundacji Urtica Dzieciom. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, przeróbkę, łączenie i powielanie wykonanych
filmów i zdjęć w formie cyfrowej i analogowej za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności prasy i Internetu. Przeniesienie niniejszego
zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność.

Imię, nazwisko: ............................................................................................................................................................................................................................
Data, miejsce oraz czytelny podpis..............................................................................................................................................................................................

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1.

administratorem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku (imię i nazwisko) .........................................................................
jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław; telefon:71 782 66 51/68, e-mail:
biuro@urticadzieciom.pl;

2.

powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz w celu wykorzystania w materiałach prasowych i
promocyjnych, publikacjach powstałych po wydarzeniu, w szczególności publikacji filmu ze wskazaniem danych osobowych, publikacji na stronach
internetowych www.urtica.pl, www.urticadzieciom.pl, www.lideo.tech, www.farmakoekonomika.com.pl, w czasopiśmie „Farmakoekonomika
szpitalna”, „Nasza Firma”, na portalach społecznościowych takich jak Linkedin oraz Facebook Fundacji Urtica Dzieciom, czasopisma
„Farmakoekonomika szpitalna”, Urtica Sp. z o.o., Lideo S.A oraz podczas Gali charytatywnej Urtica Dzieciom;

3.

podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora polegający na promocji wydarzenia oraz pozyskaniu sponsorów;

4.

powyższe dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione:
- podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi
związane z bieżącą działalnością Administratora;
- podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją warsztatów oraz marketingiem i przygotowaniem dokumentacji zdjęciowej, filmowej,
publikacji w związku z turnusem oraz podmioty wspierające organizację Gali charytatywnej Urtica Dzieciom – na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

5.

powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji promocji wydarzenia oraz pozyskiwania sponsorów oraz czas
niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw z tytułu przetwarzania wizerunku;

6.

mam prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia
danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;

7.

mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa;

8.
9.

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi mam prawo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej: iod.fundacja@iurico.pl, lub też bezpośrednio z
Administratorem na adres tradycyjny: Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław lub adres
poczty elektronicznej: biuro@urticadzieciom.pl.

Imię, nazwisko: ............................................................................................................................................................................................................................
Data, miejsce oraz czytelny podpis..............................................................................................................................................................................................

