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                 Załącznik nr 3 
do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

  

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI DO UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE 
 

pt. „Ładne kwiatki”  
operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
 

ZGODA NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU  

Ja, niżej podpisany(a) 

Imię   

   

Nazwisko   

wyrażam zgodę na to, aby Gmina Świlcza (Gmina) mogła korzystać z mojego wizerunku oraz niektórych innych moich danych  

1. Mój wizerunek może zostać wykorzystany w celu promocji Projektu pn. „ŁADNE KWIATKI”.  

2. Gmina może utrwalić dane osobowe w formie zdjęć w sposób pozwalający na moją identyfikację. Zakres danych może obejmować wizerunek, imię, 
nazwisko.  

3. Przygotowane w ten sposób materiały można rozpowszechnić w formie pisemnej i elektronicznej w następujący sposób: na stronie internetowej Gminy; 
w mediach społecznościowych; w materiałach prasowych; broszurki informacyjno-promocyjne; działania sprawozdawcze w ramach projektu. 

4. Gmina zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek z poszanowaniem wolnej woli, w sposób chroniący dobra osobiste.  

5. Niniejszej zgody udzielam na czas nieokreślony. Zgoda jest nieograniczona terytorialnie. Oznacza to, że obowiązuje aż do odwołania oraz np. podczas 
ewentualnych wycieczek poza granice kraju. 

Data zgody    /   / 2 0   r. 

   

Wyrażam zgodę   
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Streszczenie Polityki prywatności | Zgody na wykorzystanie wizerunku  

Polityka prywatności | Z Polityką prywatności możecie zapoznać się Państwo w Regulaminie Projektu pn. „ŁADNE KWIATKI” (załącznik nr 1). Kto wykorzystuje 
dane osobowe (administrator) | Gmina Świlcza. Nasze dane kontaktowe | Świlcza 168, 36-072 Świlcza, numer telefonu: +48 17 86 70 100, adres email: 
ug.swilcza@intertele.pl. Nasze zadania | Realizujemy zadania z zakresu promocji Projektu pn. „ŁADNE KWIATKI”. Państwa uprawnienia | Przysługują Państwu: 
prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, 
prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Prawo do wycofania zgody | Macie Państwo prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Nie będziemy mogli dłużej 
wykorzystywać Państwa danych osobowych w sposób opisany w treści zgody. Wycofanie zgody wywołuje skutki od momentu, w którym złożycie Państwo 
oświadczenie o wycofaniu zgody, z perspektywą na przyszłość. Nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie 
zgody w okresie jej obowiązywania. 
 
 

 
 


