
………………………………………………………. 
Miejscowość, data 

 

Imię i nazwisko Dziecka:  

Data urodzenia Dziecka :  

Data urodzenia Dziecka :  

Nr PESEL Rodzica:  

Dokładny adres 
zamieszkania: 

 
 

 

Nr telefonu kom. Rodzica:  

Adres e-mail Rodzica:  

*Wszystkie powyższe pola są obowiązkowe. 

 

Czy Pani/a dziecko uczestniczyło już w Programie Kumulacja Aktywności?  

  ☐ TAK   ☐ NIE 

Czy Pani/a dziecko uczęszcza na zorganizowane zajęcia sportowe w klubie/stowarzyszeniu sportowym? 

  ☐ TAK   ☐ NIE 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Nieodpłatne utrwalenie oraz wielokrotne rozpowszechnienie wizerunku oraz głosu 

Ja, niżej podpisana/y niniejszym wyrażam zgodę, dla Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej  

z siedzibą w Warszawie (03-728) przy ul. Targowej 25, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345434, (dalej jako „Fundacja”), na 

nieodpłatne utrwalenie oraz wielokrotne rozpowszechnienie wizerunku oraz głosu (wypowiedzi bądź 

fragmentów wypowiedzi) mojego dziecka, utrwalonych podczas realizacji materiału filmowego i zdjęciowego 

(dalej jako „Wizerunek”).  

Zgoda, o której mowa powyżej, dotyczy wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z 

utrwalonego Wizerunku mojego dziecka, w pełnym zakresie w celu związanym z realizacją i eksploatacją 

materiału filmowego i zdjęciowego dla celów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). 

Niniejsza zgoda obejmuje publiczne rozpowszechnianie Wizerunku mojego dziecka w ramach działań 

promocyjnych za pośrednictwem dowolnego medium, w tym: na stronach internetowych Fundacji, profilu FB 



Fundacji, kanale YouTube Fundacji, w TV, radio, prasie, w materiałach marketingowych, promocyjnych i 

informacyjnych Fundacji.  

Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje zestawienie 

Wizerunku (w tym wypowiedzi) mojego dziecka z innymi utworami, skracanie, edycję wersji montażowych. 

2. Brak przeciwskazań medycznych 

Oświadczam, że nie ma przeciwskazań medycznych (zdrowotnych), aby Dziecko brało czynny udział w zajęciach 
sportowych i wyrażam zgodę na udział Dziecka w zajęciach sportowych prowadzonych przez 
………………………………….. w ramach 10. edycji Programu „Kumulacja Aktywności” realizowanego przez Fundację 
LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, nr KRS 0000345434 („Fundacja”); 

3. Oświadczam, że w całości przeczytałam/em treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem 

 

 

 
  

Podpis składającej/go oświadczenie 
 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych. 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie, ul. Targowej 25, 03-728, 

Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: 

iod@fundacjalotto.pl. a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby 

Administratora.  

2. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) Zgoda w zakresie uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych oraz wykorzystanie wizerunku, 

zarejestrowanego w ramach prowadzonych aktywności, wyrażoną poprzez uzupełnienie niniejszego 

formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) Niezbędnym do realizacji i rozliczenia Programu Kumulacja Aktywności w tym m.in. prowadzenia list 

obecności, kontaktu z rodzicem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania 

do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora 

jest realizacji i rozliczeni Programu Kumulacja Aktywności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej 

działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub 

inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod 

warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób 

utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza 

tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. d) 

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową - 

podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku 

możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 



3. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora 

lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane 

osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Okres przechowywania danych 

a) do momentu wycofania zgody, albo 

b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, albo 

c) do momentu przedawnienia roszczeń. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa 

do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują 

w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem 

danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

 

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: iod@fundacjalotto.pl 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do uczestnictwa. Niepodanie 

danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach. 

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania.  

                                                                                              

  
Podpis składającego oświadczenie 


