
 
 

DEKLARACJA 
 

 

Na podstawie 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 RODO, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (w tym głosu) 

 

a) W celach statutowych Instytutu w tym działań edukacyjnych, naukowych, publicystycznych 

  

                                                                           T A K            wstaw X         N I E  
 

b) W celach promocyjnych i marketingowych w szczególności 

• przez publikację na stronie internetowej Instytutu,  

                                                                          T A K            wstaw X         N I E  
 

• przez publikację na  portalach społecznościowych  (na profilach Facebook, Instagram, YouTube 

prowadzonych przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego). W związku z korzystaniem przez 

Administratora z ww. mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube Twoje dane osobowe 

mogą być przekazane do państwa trzeciego. 
   

                                 T A K            wstaw X         N I E   

• w powstałych publikacjach i materiałach promocyjnych 

                  

                            T A K            wstaw X         N I E   

 
 

 

 

 

………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO (proszę wypełnić pismem DRUKOWANYM)            

                                            
        

 

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

                       data  i miejscowość                                      czytelny podpis 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul.  Teatralna 4, 40- 003 
Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e- mail:  kancelaria@instytutkorfantego.pl 
(zwany w dalszej części „Administratorem”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@instytutkorfantego.pl. Administrator realizuje zadania zgodnie ze 
Statutem Instytutu, nadanym uchwałą nr VI/16/12/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. Podanie 
przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. W tym celu zawiadomią Państwo Administratora w formie pisemnej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane 
do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania – w przypadku wycofania zgody, bądź do czasu zakończenia celu ich 
przetwarzania a następnie będą przechowywanie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Państwa dane mogą zostać 
przekazane do instytucji nadrzędnych w celu rozliczalności z ww. zadań. Odbiorcą danych mogą być partnerzy realizujący 
zadania na zlecenie Administratora, hostingodawca, a w związku z korzystaniem przez Administratora z mediów 
społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube odbiorcą mogą być właściciele tych portali (przetwarzanie i ochrona 
danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przez właścicieli tych portali). Posiadają Państwo prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy RODO. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w  tym profilowania. 

20 i 22.10. 2021 r.

1. Ja  niżej  podpisany/na,  wyrażam  zgodę Instytutowi  Myśli  Polskiej  im.  Wojciecha  Korfantego (Instytut)
na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz  na utrwalenie (szczególnie  w postaci zdjęć
i  nagrań wideo) mojego wizerunku, głosu który będzie zarejestrowany podczas:
szkolenia "Komunikacja 3.0, czyli jak wykorzystać media społecznościowe w działalności instytucji kultury i sektora oświaty" 
w dniu 26.10.2021r.,którego będę uczestnikiem.

2. Na  podstawie  art.  81.1  Ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  z  dnia  4  lutego  1994  r.  udzielam
zezwolenia na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz na wykorzystywania mojego wizerunku (w tym głosu)
na różnych polach eksploatacji, w  formie  elektronicznej  i  papierowej,  we  wszelkich materiałach i utworach, w
których będzie wykorzystany.

mailto:iod@instytutkorfantego.pl



