
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 
uwidocznionego na zdjęciach oraz nagraniach video w związku z udziałem w konkursie 
walentynkowym organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Rawa Mazowiecka. 
Wyrażam również zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska  na stronie 
internetowej i facebooku Urzędu Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta związanych z tym 
konkursem. 

Niniejsza zgoda:  

● nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  
● dotyczy wykorzystywania mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku oraz 

w materiałach lub w związku z konkursem walentynkowym, 
● dotyczy umieszczania wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronach internetowych 

miasta Rawa Mazowiecka i Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz na 
profilach portali społecznościowych: Facebook, Youtube. 

                                                                                                      …………………..        ..…………………………………….                                      

                                                                   data                                          czytelny podpis  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o 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 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

 
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 96-200 

Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 5, 
2/ Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres Urzędu Miasta 

Rawa Mazowiecka oraz email: iod@miastorawa.pl, 
3/ Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu działań 

informacyjno-promocyjnych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka w związku 
z promocją konkursu. Przetwarzanie danych obejmuje m.in. publikację imienia i nazwiska oraz 
wizerunku na stronie internetowej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, oficjalnym profilu UM 
Rawa Mazowiecka i MRM Rawa Mazowiecka, na portalach społecznościowych Facebook  oraz 
w  materiałach informacyjnych i promocyjnych, 

4/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z kategorią archiwizacji 
lub do momentu odwołania zgody, 

5/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

6/ Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 

7/ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 

8/ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 
 


