
 

Załącznik Nr 4  
do Regulaminu Projektu 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu „Pomorskie z Ukrainą’ 

………………………………………..… 
(imię i nazwisko) 

 
…………………………………………… 
(nr dowodu osobistego) 

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatną publikację mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka* wraz z imieniem i nazwiskiem utrwalonego podczas realizacji Projektu na 

zdjęciach, filmach i/lub spotach promocyjnych przez Zarząd Województwa Pomorskiego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 poprzez udostępnianie:  

 w mediach społecznościowych Województwa Pomorskiego 

(facebook.com/pomorskiewunii, facebook.com/Pomorskie.eu oraz 

Instagram.com/pomorskie.w.unii)*,  

 na stronach internetowych prowadzonych przez Województwo Pomorskie 

(rpo.pomorskie.eu, pomorskie.eu, bip.pomorskie.eu)*,  

 na kanale youtube.com/user/pomorskiewunii*,  

 na prezentacjach podczas eventów promujących Projekt w ramach Funduszy 

Europejskich*, 

 w programach telewizyjnych*, na publikacjach i ulotkach opracowanych przez 

Województwo Pomorskie*  

oraz przez Beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Małe Morze w imieniu którego zadanie 

realizuje Centrum Integracji Społecznej w Pucku: 

 w mediach społecznościowych  Beneficjenta*,  

 na stronach internetowych prowadzonych przez Beneficjenta Lokalną Grupę 

Działania Małe Morze oraz Centrum Integracji Społecznej * 

w celu promocji Projektu w ramach Funduszy Europejskich: RPPM.14.01.00-22-0001/22 pod 

nazwą „Pomorskie z Ukrainą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, 

z późn. zm.). 

 

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

*niepotrzebne skreślić (można wyrazić zgodę na publikację w wybranych miejscach) 



 

Klauzula informacyjna 

1) Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę 

przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810). 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 

58 32 68 518. 

3) Moje dane osobowe w postaci wizerunku/wizerunku mojego dziecka* wraz z imieniem 

i nazwiskiem, utrwalone podczas realizacji Projektu „Pomorskie z Ukrainą” będą 

przetwarzane w celu promocji Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach promocji Funduszy Europejskich, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgodnie z udzieloną zgodą) w związku z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodę na 

przetwarzanie wizerunku mogę cofnąć w dowolnym momencie poprzez przesłanie 

oświadczenia o cofnięciu zgody na adres biuro@cispuck.pl 

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

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu 

Projekt – Lokalna Grupa Działania Małe Morze, 84-100 Puck ul. Przebendowskiego 12 

oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

Ponadto odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty, którym administrator zlecił 

usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 

informatycznych).Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i 

tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

5) Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem 

zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 

projektowych  

albo do momentu cofnięcia przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Mam prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8) Podanie moich danych jest dobrowolne, odmowa udzielenia przeze mnie zgody na 

publikację wizerunku nie wyklucza z możliwości uczestnictwa w powyższym projekcie. 

Konsekwencją niewyrażenia zgody na publikację wizerunku będzie brak możliwości jego 

opublikowania na wskazanych miejscach. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 Data i czytelny podpis……………………………………………………. 
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Зразок згоди на використання зображення учасника проекту 

 

………………………………………………. 
Ім'я та прізвище 
 

………………………………………………. 
No паспорту 

 

Я даю згоду/не даю згоди* на безкоштовну публікацію мого зображення/зображення моєї 

дитини* разом з іменем та прізвищем, записаними під час реалізації Проекту на 

фотографіях, фільмах та/або рекламних роликах, Управлінням Поморського воєводства, 

яка діє як Орган управління РОП ПВ 2014-2020, поділившись: 

 у соцмережах Поморського воєводства (facebook.com/pomorskiewunii, 

facebook.com/Pomorskie.eu та Instagram.com/pomorskie.w.unii)*, 

 на веб-сайтах, якими керує Поморське воєводство (rpo.pomorskie.eu, 

pomorskie.eu, bip.pomorskie.eu)*, 

 на каналі youtube.com/user/pomorskiewunii*, 

 на презентаціях під час заходів з популяризації Проекту в рамках Європейських 

фондів*, 

 у телевізійних програмах*, на виданнях та листівках, підготовлених Поморським 

воєводством* 

та Бенефіціаром Мала морська місцева група дій, від імені якої виконує завдання Центр 

соціальної інтеграції в Пуцьку: 

 у соціальних мережах Бенефіціара*, 

 на веб-сайтах, якими керує Бенефіціар Lokalną Grupę Działania Małe Morze oraz 

Centrum Integracji Społecznej * 

з метою просування проекту в рамках Європейських фондів: RPPM.14.01.00-22-0001/22 

pod nazwą „Pomorskie z Ukrainą” реалізованого в рамках Регіональної операційної 

програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки, відповідно до положень закону від 

4 лютого 1994 р. про авторське право та суміжні права (Офіційний журнал від 2021р. ст. 

1062). 

 

........................................................................................................................................... 

Дата і розбірливий підпис 

*непотрібне закреслити (ви можете погодитися на публікацію у вибраних місцях) 



 

Інформаційне застереження 

1) Адміністратором моїх персональних даних буде Управління Поморського 

воєводства, що виконує функції Органу управління (ОУ) дляРегіональної операційної 

програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки (РОП ПВ 2014-2020), що 

знаходиться за адресою: вул. Окопова 21/27 в Гданську (80-810). 

2) Контактні дані спеціаліста із захисту даних – електронна пошта: iod@pomorskie.eu 

або тел. 58 32 68 518. 

3) Мої персональні дані у вигляді зображення/зображення моєї дитини* разом з ім'ям та 

прізвищем, записані під час реалізації Проекту «Помор’я з Україною» будуть 

оброблені з метою просування Проекту, який реалізується в рамках Регіональної 

операційної програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки, співфінансованої 

з Європейського соціального фонду, в рамках сприяння Європейським фондам, 

відповідно до ст. 6 ч. 1 літ. a ЗПЗД (тобто відповідно до наданої згоди) у зв'язку зі ст. 

81 закону від 4 лютого 1994 р. про авторське право та суміжні права. Я можу в будь-

який час відкликати свою згоду на обробку зображення, надіславши заяву про 

відкликання згоди на адресу biuro@cispuck.pl 

Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі 

згоди до її відкликання. 

4) Мої персональні дані довірено для обробки бенефіціару, який реалізує Проект – 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze, 84-100 Puck ul Przebendowskiego 12 та суб'єктам, 

які надають йому послуги в зв'язку з реалізацією Проекту. Крім того, одержувачами 

моїх персональних даних будуть суб'єкти, яким адміністратор доручив послуги, 

пов'язані з обробкою персональних даних (наприклад, постачальники ІТ-послуг). Такі 

суб'єкти оброблятимуть дані на підставі договору з нами та лише відповідно з нашими 

інструкціями. 

5) Мої дані зберігатимуться протягом виконання Проекту, відповідно до принципів 

довговічності, доки не буде виконано зобов'язання щодо архівування проектної 

документації. 

або доки я не відкликаю свою згоду на обробку персональних даних. 

6) Я маю право вимагати доступ до моїх даних і право на їх виправлення, видалення 

або обмежування обробці. 

7) Я маю право подати скаргу до Голови управління захисту персональних даних, якщо 

дізнаюсь, що обробка моїх персональних даних порушує положення ЗПЗД. 

8) Надання моїх даних є добровільним, моя відмова надати згоду на публікацію мого 

зображення не виключає можливості участі у вищевказаному проекті. Наслідком 

незгоди на публікацію зображення буде неможливість опублікувати його у зазначених 

місцях. 

 

*  непотрібне закреслити 

Дата і розбірливий підпис…………………………………………….. 
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