Zgoda na nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie
Ja, niżej podpisany / podpisana ……………………………………………… (imię i nazwisko)
wyrażam zgodę na nagranie wideo mojego wizerunku oraz bezterminowe jego wykorzystanie
/ nagranie wideo wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka / niepełnoletniego podopiecznego1
……………………………… (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) w publikacjach2 Narodowego
Banku Polskiego w wersji papierowej i elektronicznej oraz na stronie internetowej www.nbp.pl i
portalach internetowych NBP. Oświadczam, że powyższa zgoda na nagranie wideo mojego
wizerunku i jego wykorzystanie / nagranie wideo wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka /
niepełnoletniego podopiecznego na potrzeby informacyjne Narodowego Banku Polskiego
udzielona jest nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Niniejsze wyrażenie zgody na nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego
wizerunku / wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka / niepełnoletniego podopiecznego.
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych załączoną do niniejszej zgody na nagranie wideo mojego wizerunku oraz
jego wykorzystanie.

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

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
do zgody na nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, zostałem
poinformowany / zostałam poinformowana, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 11/21.
2) Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych NBP za
pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem
administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony
danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu
powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.
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Dot. całego tekstu Zgody: wybrać właściwy wariant, a niepotrzebny skreślić albo usunąć.
Pod pojęciem „publikacja/publikacje” rozumiane są wszelkie materiały Narodowego Banku Polskiego z jego
logotypem, niezależnie od tematu, objętości i sposobu prezentowania treści, np. książki, raporty, biuletyny,
czasopisma, broszury, ulotki, prezentacje, materiały edukacyjne.
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3) Celem przetwarzania danych osobowych jest nagranie wideo wizerunku i jego
wykorzystanie w publikacjach3 Narodowego Banku Polskiego w wersji papierowej i elektronicznej
oraz na stronie internetowej www.nbp.pl i portalach internetowych NBP.
4) Mam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Dane osobowe, inne niż wizerunek, będą udostępniane jedynie odbiorcom upoważnionym
do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo lub do czasu cofnięcia zgody
wyrażonej przed opublikowaniem wizerunku.
7) Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.
8) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym
mowa w pkt 3.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

………………………………………………
Data i czytelny podpis
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Pod pojęciem „publikacja/publikacje” rozumiane są wszelkie materiały Narodowego Banku Polskiego z jego logotypem,
niezależnie od tematu, objętości i sposobu prezentowania treści, np. książki, raporty, biuletyny, czasopisma, broszury, ulotki,
prezentacje, materiały edukacyjne.

