
Oświadczenie dotyczące utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestnika akcji 
„JEDNO DZIECKO – JEDNO DRZEWO”. 

 
 
UWAGA: Niewyrażenie zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nie 
wywołuje żadnych negatywnych skutków dla uczestnika akcji „JEDNO DZIECKO – 
JEDNO DRZEWO”. 
 

 Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na  przetwarzanie przez organizatora akcji 
„JEDNO DZIECKO – JEDNO DRZEWO”  

 moich danych osobowych w postaci wizerunku,  
 

 moich danych osobowych w postaci wizerunku, w tym łącznie z imieniem  
      i nazwiskiem 
 

 danych osobowych w postaci wizerunku i imienia mojego dziecka.  
 
Zgoda dotyczy fotografii przedstawiającej całą sylwetkę oraz portret. 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku  
i wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych oraz informacyjnych związanych  
z prowadzoną przez organizatora akcją „JEDNO DZIECKO – JEDNO DRZEWO”.  
Zgoda obejmuje rozpowszechnianie poprzez umieszczenie na stronie internetowej, wydruk, 
zamieszczenie w folderze, czasopiśmie, Intranecie.  
Niniejsza zgoda do ww. celów następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych. 
Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub 
podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje 
nieodpłatnie. 
 

 Nie wyrażam zgody na utrwalania i rozpowszechnianie mojego wizerunku  i wizerunku 
mojego dziecka      
 
              data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem  
w akcji „JEDNO DZIECKO – JEDNO DRZEWO”  jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież z 
siedzibą  w Zalesiu, adres: Zalesie 1, 72-004 Tanowo, tel/fax.+48 91 3126983, adres e-mail: 
trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator). 
 
 
Inspektor Ochrony Danych 
Inspektorem ochrony danych jest Karolina Kaczmarek, z którą  w sprawach Państwa danych 
osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub po numerem telefonu +48 91 432 87 12 
 
Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego 
przetwarzania 
Administrator przetwarza dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia akcji „JEDNO 
DZIECKO – JEDNO DRZEWO” 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest 

a) zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 



b) zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 8 RODO); 

c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na:      
 prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
 administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym 

utrzymania, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6  
ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy 
skontaktować się  
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem podanych wyżej 
danych kontaktowych.  
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę 
powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu 
realizacji zadań własnych. 
Państwa dane mogą być przekazane do państwa trzeciego, w związku z prowadzonym 
profilem na portalu społecznościowym (Facebook). 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe są przechowywane: 

a) przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach; 

b) przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz 
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z organizacją 
szkolenia; 

c) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia 
sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;  

d) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych. 

 
Prawa osób, których dane przetwarzamy 
 
Mają Państwo prawo do: 
1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4)      usunięcia danych osobowych; 
5)      wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
 
Wskazane uprawnienia mogą doznawać ograniczeń na podstawie przepisów prawa. 
 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia 
niezbędnych informacji uniemożliwi uczestnictwo akcji „JEDNO DZIECKO – JEDNO 
DRZEWO”. 
 
 


