
Załącznik nr 9  do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach 

 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 
 

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

 

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………., 

wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w związanego  

z moim uczestniczeniem w Dziennym Domu Seniora prowadzonym w ramach projektu  

pn. „Aktywny Senior - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach 1  przez Fundację na Rzecz 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 

Moszczenica, na podstawie zawartej umowy o realizację zadania publicznego nr FA-072-

20/2021 z dnia 08.11.2021r., w  celu: informacji i promocji projektów realizowanych  

w ramach Funduszy Europejskich, w tym w zakresie kampanii organizowanych przez 

podmioty i instytucje zaangażowane we wdrażanie i rozliczanie projektów dofinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

Przy każdym egzemplarzu wykorzystywanej fotografii będzie informacja na temat źródła jej 

pochodzenia. Zdjęcia, o których tu mowa mogą być użyte do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego. 

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono 

wizerunek mojego dziecka oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi 

technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie. 

 

Niniejsza zgoda: 

1. jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie 

podmiotowo i przedmiotowo; 

2. obejmuje wszelkie formy publikacji — za pośrednictwem dowolnego medium, 

utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również 

tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych; 

3. dotyczy umieszczania zdjęcia i informacji na stronie internetowej, publikacjach  

oraz materiałach informacyjno - promocyjnych, itp.; 

4. dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 

mającymi na celu promocję Funduszy Europejskich. 

 
1 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, 

Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa 
– SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych 



 Jednocześnie oświadczam, że – zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zostałem 

poinformowany o danych administratora moich danych osobowych, o podstawie prawnej 

przetwarzania danych, o celu przetwarzania i podmiotach, którym dane mogą zostać 

powierzone, o dobrowolności podania danych, czasie przechowywania danych oraz  

o przysługujących mi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych. 

 
 
 

 
 
 

……………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis 


