
Wrocław, dnia ________________________ 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

Ja, niżej podpisana/-y __________________________________________________, zamieszkała/-y 
w ______________________________ przy ul. __________________________________________, 
PESEL ______________________________, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. 
U. z 2019, poz. 1231 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę 
na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku przez ZOO Wrocław 
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350789 w celach reklamowych, 
promocyjnych i marketingowych związanych z akcją „Poznaj ZOObacz zwierzaka!”, w ramach projektu 
„Cały Wrocław czyta” prowadzoną wspólnie przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
(WCDN), ZOO Wrocław sp. z o.o. i Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. 

Moja zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności takie jak:  

1. udostępnienie na stronie internetowej, 
2. publikacji w prasie drukowanej, 
3. nadaniach telewizyjnych, 
4. rozpowszechnianiu w postaci billboardów, bannerów, na autobusach, tramwajach itp., 
5. rozpowszechnianie spotu reklamowego za pośrednictwem dowolnego medium, 
6. zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych  

i dotyczy fotografii lub filmów przedstawiających moją osobę. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona w czasie ani w zakresie terytorialnym i nie wymaga każdorazowego 
zatwierdzania publikowanej fotografii lub filmu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(data i podpis) 
  



Wrocław, dnia ________________________ 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/-y __________________________________________________, zamieszkała/-y 
w ______________________________ przy ul. __________________________________________, 
PESEL ______________________________, wyrażam zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych 
w zakresie imienia i nazwiska przez ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000350789 w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych 
z prowadzoną przez nią działalnością, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z załączoną poniżej klauzulą informacyjną. 
 

 

 

 

 ____________________________________________ 

(data i podpis) 

 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Klauzule informacyjne z art.13 RODO  

Zgodnie z 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   / 6/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) ( z. Urz. UE   11  z 0 .0 .2016, str. 1), dalej „RO O”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000350789;  

2. w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktowa  się   z Inspektorem 
danych osobowych w Spółce, pod adresem poczty elektronicznej: iod@zoo.wroc.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą   przez cały okres realizacji działa   w celach 
promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych ZOO Wrocław sp. z o.o., a po zako czeniu realizacji 
ww. działa   przechowywane będą   w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas 
określony w odrębnych przepisach; 

4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą   podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

5. posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 1  RO O prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

 na podstawie art. 18 RO O prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RO O;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  anych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RO O;  

6. nie przysługuje Pani/Panu 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RO O prawa do usunięcia danych osobowych;  

 prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RO O;  

 na podstawie art. 21 RO O prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie 
wizerunku są dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe publikowanie działa  
związanych z akcją „Poznaj ZOObacz zwierzaka!”. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią 
powyższej klauzuli informacyjnej 

 

 

____________________________________________ 

(data i podpis) 


