
Dąbrowa, …………………………. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

w tym treści, zdjęć i materiałów filmowych oraz wizerunku 

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 

56, 49 -120 Dąbrowa tel. 77 464 10 10 reprezentowany przez Wójta Gminy. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Pani/Pana dane osobowe będą publikowane w Internecie nie ma możliwości określenia przetwarzania 

tych danych w czasie ponieważ każdy może je skopiować, powielać i publikować we własnym zakresie.  

W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są pod 

adresem http://www.bip.gminadabrowa.pl/2961/2531/ochrona-danych-osobowych.html. 

 

Oświadczenie autora. 

Zgoda na wykorzystanie tekstów, zdjęć oraz materiałów filmowych oraz wizerunku. 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….,  

oświadczam, że przesłane zdjęcia i materiały wideo są mojego autorstwa i to ja je wykonałem/am 

i udostępiłem/am Urzędowi Gminy w Dąbrowie w celu publikacji i modyfikacji.  

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody * na wykorzystanie, modyfikacje i publikację przez Urząd Gminy 

w Dąbrowie materiałów przekazanych w ramach zabawy „Moja Zima”, zwanych dalej materiałami. 

Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie materiałów na wszystkich polach eksploatacji 

do zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 880 z późn. zm.). Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń 

podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że filmiki zostały wykonane przeze mnie osobiście, 

posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na filmikach na publikację ich 

wizerunku. 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam * zgodę/y na kadrowanie i modyfikację przekazanych materiałów. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam * zgodę/y na publikację i rozpowszechnianie materiałów w prasie. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam * zgodę/y na publikację i rozpowszechnianie materiałów w Internecie. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam * zgodę/y na publikację i rozpowszechnianie materiałów w telewizji. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….  

(czytelny podpis ) 

 

* - niewłaściwe skreślić 

 


