Załącznik nr 2

INFORMACJA WS. ZDJĘĆ I WIZERUNKU
Poniższa informacja dotyczy zarówno Rodziców/Opiekunów Prawnych, jak i Szkół.
Informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych: wszystkie informacje są sformułowane jako
dotyczące Pani/Pana zdjęć i praw. Jednak w wypadku Rodziców/Opiekunów Prawnych
wszystkie poniższe informacje dotyczą w takim samym stopniu zarówno Pani/Pana zdjęć i

praw jak i zdjęć i praw Pani/Pana dziecka. Dotyczą także Pani/Pana jako jego przedstawiciela
ustawowego

Pani/Pana

dziecka

(w

Polsce

przedstawicielem

ustawowym

jest

rodzic/opiekun/kurator).
Ponadto, z uwagi na to, że możliwe, iż będziemy kręcić film w związku z Konkursem, przez

zdjęcia w niniejszym dokumencie należy rozumieć zdjęcia filmowe, tj. zapis obrazu i dźwięku.
1. Czy podpisanie niniejszego porozumienia jest obowiązkowe?
Absolutnie nie. Nic się nie stanie, jeśli Pani/Pan go nie podpisze. Nadal Pani/Pana
dziecko będzie mogło wziąć udział w Konkursie ☺ Porozumienie wizerunkowe nie jest
bowiem wymogiem ustawy ani warunkiem korzystania z naszej oferty.
2. Co obejmuje porozumienie?
Porozumienie dotyczy: (a) możliwości robienia zdjęć z Pani/Pana udziałem (prawniczo to
tzw. utrwalanie wizerunku), (b) wykorzystania tych zdjęć w poniższych celach (prawniczo
to tzw. rozpowszechnianie wizerunku), (c) głównie przechowywania tych zdjęć i Pani/Pana
danych osobowych (prawniczo to tzw. przetwarzanie danych osobowych; dane osobowe to
np. imię, nazwisko, PESEL oraz zdjęcie). Każda ze zgód jest udzielana nieodpłatnie.
3. Kto jest administratorem Pani/Pana danych?
Porozumienie wizerunkowe zawiera Pani/Pan na rzecz centrum charytatywnego w Łodzi
przy ul. Broniewskiego 1a (kod: 93-162), tj. pięciu podmiotów o wspólnym celu, adresie,
skupionych wokół jednej strony www (csr.org.pl) – które w zakresie wspólnego zarządzania
zdjęciami działają jako tzw. Współadministratorzy danych osobowych: (a) Centrum Służby

Rodzinie, w tym jego jednostki: (b) Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, (c) Dom Samotnej
Matki oraz (d) Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Archidiecezjalnej Łódzkiej, jak
również (e) Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Koordynatorem w zakresie wizerunku
jest Fundacja (a z jej ramienia: Karolina Feder, tel. 607 161 324; e-mail: feder@csr.org.pl).
4. Gdzie, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będą publikowane zdjęcia, na których
się znajdę?
Podpisanie niniejszego porozumienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykonywanie zdjęć z naszych działań lub odrębnych sesji oraz ich publikację w celach
związanych z ilustrowaniem/relacjonowaniem naszych działań, z promocją naszych
działań oraz z pozyskiwaniem środków na naszą rzecz, w szczególności: na naszych
stronach

internetowych

(np.

csr.org.pl),

Facebook’u

i

w

innych

mediach

społecznościowych, youtube, w prasie, na platformach zbierania pieniędzy (np.
siepomaga.pl), w newsletterze, w korespondencji do darczyńców lub sponsorów, w
materiałach dla partnerów (np. biznesowych), w dokumentacji projektów (np. zadań
realizowanych

z

pieniędzy

publicznych),

w

narzędziach

pozyskiwania

1%,

w

dystrybuowanych publicznie materiałach promocyjnych (np. reklamach, ulotkach,
folderach, w stopkach mailu służbowych), szkoleniach lub prezentacjach wewnętrznych i
zewnętrznych, w telewizji, poprzez zawieszenie zdjęć w budynkach przy ul. Broniewskiego
1a oraz w portfolio naszych podwykonawców. Proszę pamiętać, że do przetwarzania
wizerunku jako wiodącego w danej kampanii (np. „twarz kampanii”) poprosimy Panią/Pana
o osobną zgodę.
Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony (choć można je wypowiedzieć), nie ma
też ograniczeń przestrzennych ani terytorialnych. Zdjęcie może być łączone i zestawiane
z innymi zdjęciami, tekstami i ilustracjami. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. b) RODO, czyli umowa między Panią/Panem a nami. Podane dane osobowe mogą
być przetwarzane w sposób zautomatyzowany; jednak decyzje dotyczące Pani/Pana osoby
nie będą zautomatyzowane.
Pozostałe dane, tj. imię, nazwisko, PESEL i adres e-mail, telefon przetwarzamy –
odpowiednio – w celu jednoznacznej identyfikacji Pani/Pana osoby oraz w celu kontaktu
z Panią/Panem w sprawie wizerunku. Na kontakt mailowy w sprawie współpracy
wizerunkowej niezbędne jest wyrażenie osobnej zgody – podpisanie niniejszego
porozumienia jest równoznaczne z jej wyrażaniem (to tzw. zgoda na przesyłanie

informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
na tzw. marketing bezpośredni w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne).
Ponadto, informujemy, że na i w budynku Domu Samotnej Matki oraz w budynku
Kompleksu Żywieniowego przy ul. Broniewskiego 1a oraz wokół nich – tj. tam, gdzie
Pani/Pan lub Pani/Pan dziecko może się znaleźć w związku z Konkursem – jest stosowany
monitoring wizyjny. Kamery zainstalowane są wewnątrz i na zewnątrz budynku w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. e RODO w zw. z art. 222 Kodeksu pracy). W celu zapewnienia ochrony prawnej,
Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celach związanych z ewentualnym
dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 1 lit.
f RODO).
5. Komu możemy przekazać Pani/Pana dane?
Z Twoim wizerunkiem i danymi będą mogły zapoznać się w niezbędnym zakresie osoby
(to tzw. odbiorcy danych): (a) nasi upoważnieni pracownicy, wolontariusze, stażyści lub
praktykanci (którzy zajmują przetwarzaniem danych), (b) nasi podwykonawcy (m.in.
graficy, osoby zabezpieczające nasz system komputerowy), (c) nasze organy nadzorcze (np.
organy publiczne, które mają prawo do kontrolowania naszej działalności) oraz (d) osoby,
które korzystają z kanałów komunikacji wymienionych w pkt 4 powyżej.; (e) nasi partnerzy
(np. szkoła Pani/Pana dziecka, biorąca udział w konkursie).
Zwłaszcza sytuacje (e) mogą wiązać się z przekazaniem danych do państwa trzeciego (np.
w przypadku zamieszczenia zdjęć na Facebook’u – do USA, gdzie Facebook ma siedzibę).
Będziemy brali pod uwagę jedynie tych usługodawców z państw trzecich, którzy wg prawa
Unii Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony (np. w przypadku Facebook’a –
poziom ochrony zapewniony jest przez tzw. Tarczę Prywatności, szczegóły: tutaj
www.privacyshield.gov).

6. Jak długo będziemy przechowywać dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wypowiedzenia przez Panią/Pana niniejszego
porozumienia. W każdym razie, dane możemy przechowywać również do czasu upływu
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianych w przepisach prawa.

W zakresie monitoringu w budynkach przy ul. Broniewskiego 1a nagrania obrazu mogą
być przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W
przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania (art. 222 § 3 i 4 Kodeksu pracy).
Pania/Pana dane mogą być również przetwarzane przez czas trwania okresu
przedawnienia, czas możliwego dochodzenia/obrony przed roszczeniami, także przez czas
trwania postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego albo mediacyjnego.
7. Jakie ma Pani/Pan prawa?
Na zasadach wskazanych w RODO ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych,
sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym w przypadku Fundacji jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych; uodo.gov.pl; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; w
przypadku podmiotów z pkt 3a-d powyżej – Kościelny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych; kiod.episkopat.pl; adres: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy prawa; w takiej sytuacji najpierw zachęcamy do kontaktu z nami.
8. Czy można wycofać się z porozumienia po jego podpisaniu?
Tak.

Porozumienie

można

wypowiedzieć.

Obowiązuje

dwutygodniowy

okres

wypowiedzenia. Nie trzeba tego w żaden sposób uzasadniać. Z tym, że jeśli
wypowiedzenie nastąpi już po zamieszczeniu zdjęcia w materiale wymagającym
poniesienia kosztów (np. związanych z drukiem ulotki), Administratorzy mogą żądać
wyrównania kosztów. W sprawie wypowiedzenia porozumienia proszę kontaktować się z
nami poprzez list polecony lub mail (fundacja@csr.org.pl) jednocześnie informując o
przesłaniu maila telefonicznie (609 102 535). Koniecznie proszę wskazać imię, nazwisko
i PESEL – musimy wiedzieć, że to Pani/Pan. Jeśli sobie Państwo tego zażyczą, usuniemy
wszystkie dane niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i
uprawnień przewidzianych w przepisach prawa. Proszę pamiętać, ze wypowiedzenie
porozumienia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie porozumienia przed jego wypowiedzeniem.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych wszędzie
tam, gdzie podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e-f.

9. Czy porozumienie zawiera jeszcze jakieś postanowienia?
(a) Osoba oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przysługują jej
pełne prawa przedstawiciela ustawowego (pełna władza rodzicielska). (b) Strony nie
wyrażają zgody na przeniesienie praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich. (c) Strony zobowiązują się do aktualizowania na bieżąco podanych
danych, zwłaszcza kontaktowych. Zaniechanie tego obowiązku odnosi ten skutek, że
oświadczenie wysłane na ostatni podany adres uważa się za doręczone prawidłowo. (d)
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy
pisemnej oraz zawarcia stosownego aneksu do Umowy - pod rygorem nieważności. (e) W
przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu wynikłego z niniejszego porozumienia Strony
będą dążyć do jego rozstrzygnięcia w drodze wyjaśnień, negocjacji czy ugody. Wszelkie
spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają kognicji właściwego sądu
powszechnego właściwego dla siedziby administratora. (f) Niniejsze porozumienie jest
chronione prawem autorskim.
Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania czy wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z
Fundacją (kontakt w pkt 3 powyżej).

