ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA ZAJĘĆ LEGO® Education
Ja niżej podpisana/y opiekun prawny dziecka __________________________________ wyrażam zgodę na
przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez V-MED Badania i rozwój sp. z o.o. danych osobowych
mojego dziecka ___________________ w postaci wizerunku/głosu, który może zostać uwieczniony na
zdjęciu/materiale wykonanym podczas organizowanych zajęć i być udostępniony za pomocą dowolnego medium.
Zgodę udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych.

Imię i nazwisko opiekuna prawnego, data i podpis
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych jest V-MED Badania i Rozwój sp. z o.o. z siedzibą w Fałkowie (adres: ul. Fałkowo
1P, 62-262 Fałkowo) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000933536,
kapitał zakładowy w wysokości 30 000,00 PLN, NIP: 7842528840 (dalej: „Administrator”).
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu: udostępnienia danych osobowych w ramach relacji z przebiegu
zajęć - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) oraz ustalenia
roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość
skutecznego ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi).
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Odbiorcami danych osobowych będą:
1) inni partnerzy, we współpracy z którymi Administrator realizuje podjęte wspólnie projekty;
2) firmy dostarczające narzędzia służące do przechowywania danych osobowych;
3) podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
1) do czasu wycofania zgody (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) — w przypadku danych
osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody;
2) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych
osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój uzasadniony interes.
3) do czasu upływu terminu przedawnienia - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia
roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie
wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
2) prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane przez Administratora oraz do
otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe;
3) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) posiadacie
Państwo prawo do ich sprostowania;
4) w pewnych sytuacjach istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora o usunięcie swoich danych
osobowych, np. gdy:
- dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
- doszło do skutecznego cofnięcia zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa
przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
- konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
5) jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możecie Państwo zażądać, aby przez określony,
potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał
na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
6) Informujemy także, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.
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