
Załącznik nr.1-dodatkowe zgody 

I. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU (ZDJĘĆ) 

Imię i nazwisko Dziecka________________________________________________(„Dziecko”) 

□  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych Dziecka w postaci wizerunku (zdjęcia) oraz 
zezwalam na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Dziecka Anna Piaseczna Free Mind, siedzibą w 
Uniejów ul. Mickiewicza 2a/1 z adresem do korespondencji Łódź, Rojna 39, lok. 303 („Akademia”), w 
celach informacyjnych i promocjach Akademii. 

 

Zezwolenie dotyczy zdjęć wykonywanych przez Akademię podczas warsztatów lub w związku z 
warsztatami organizowanymi przez Akademię, w których Dziecko bierze udział, przedstawiających 
osobę Dziecka zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i w grupie i obejmuje takie formy 
rozpowszechniania jak udostępnienie na stronie internetowej Akademii, na tablicy ogłoszeń, jak 
również zamieszczenie w materiałach promocyjnych. 

 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku 
zostały mi udostępnione przez Akademię w treści Załącznika nr. 2 do umowy o przeprowadzenie 
warsztatów.  

 

Data:______________________________ Podpis Przedstawiciela:___________________________ 

 

 

 

II. ZGODA NA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I MARKETINGOWYCH 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Akademii informacji handlowych dotyczących oferowanych 
przez Akademię usług lub produktów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności poczty elektronicznej na podany w Karcie Dziecka adres e-mail oraz za pomocą 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w 
szczególności drogą telefoniczną na mój numer telefonu. 

 

 

 

Data:______________________________ Podpis Przedstawiciela:____________________________ 

 



Załącznik nr. 2- Zasady przetwarzania Danych Osobowych 

1. Przedstawiciel wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Anna Piaseczna Free 
Mind, własnych danych osobowych oraz danych DZIECKA podanych w Karcie Dziecka oraz 
wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku („Dane Osobowe”) 
z chwilą podpisania umowy o przeprowadzenie Warsztatów. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Anna Piaseczna Free Mind, z siedzibą w Uniejów ul. 
Mickiewicza 2a/1 z adresem do korespondencji Łódź, Rojna 39, lok. 303 („Administrator”). 

3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu realizacji umowy o przeprowadzenie 
Warsztatów, a także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na 
Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zawarta umowa, 
wyrażone zgody oraz przepisy prawa nakładające określone obowiązki na Administratora. 
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji 
umowy zlecenia oraz wypełnienia obowiązków pranych. Administrator przetwarzać będzie 
Dane Osobowe w celu wykonania umowy o przeprowadzenie Warsztatów oraz wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Dane Osobowe obejmujące wizerunek Dziecka, przetwarzane na podstawie udzielonej zgody 
Przedstawiciel może w dowolnym momencie wycofać (co pozostanie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem). 

5. Dane Osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy o przeprowadzenie 
Warsztatów oraz po jej ustaniu, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być: podmioty zewnętrzne dostarczające i wpierające 
systemy teleinformatyczne Administratora (ogólna infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę 
elektroniczną), świadczące usługi ochrony lub inne usługi związane z bieżącą działalnością 
Administratora- na mocy stosowanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających ochronę danych; banki- w celu dokonywania opłat, 
kontrahenci Administratora- w celu uniemożliwienia kontrahentom (potencjalnym oraz 
obecnym) kontraktu lub w celu bieżącej realizacji zawartych przez Administratora umów, a 
związanych z zakresem Warsztatów. 

7. Przedstawicielowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu 
do Danych Osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych w zakresie danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie umowy o przeprowadzenie Warsztatów lub dobrowolnie podanych przez 
Przedstawiciela. 

8. Dane Osobowe nie podlegają profilowaniu. Administrator nie zamierza przekazywać Danych 
Osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do 
organizacji międzynarodowych. 

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych Przedstawiciel 
może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na następujący adres e-mail…………………………………………………………. 

10. Niezależnie od powyższego, Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


