Załącznik 3 nr do Regulaminu Programu Odkrywcy Diamentów
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku (rodzice)
1. Udzielenie zgody na poniższe jest warunkiem uczestnictwa w Programie Odkrywcy
Diamentów, organizowanym przez Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów, z siedzibą w
Białymstoku przy ulicy Wiejskiej 45A, 15 - 351 Białystok wpisane do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000546240,
określonymi w Regulaminie Programu Odkrywcy Diamentów z dnia ……
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka ……………………….…………….., zwane dalej „Dzieckiem”
Adres e-mail……………………….…………………, telefon ……………………………………
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest
Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351
Białystok (dalej Stowarzyszeniem).W celu skontaktowania się ze Stowarzyszeniem, osoba,
której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Stowarzyszenia na adres
diamenty@pb.edu.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji i
promocji Programu Odkrywcy Diamentów na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka możemy udostępniać następującym
podmiotom – członkom wspierającym Stowarzyszenia oraz ich partnerom:
 Rosti Poland ul. Myśliwska 18, 15-569 Białystok 0000090164
 Budimex ul. Stawki 40 01-040 Warszawa 0000001764
 CORAL ul. Błękitna 1, 15-136 Białystok 0000149482
 CynkoMet ul. Fabryczna 7, 16-020 Czarna Białostocka 0000162405
 Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., ul. Ojca Stefana Tarasiuka
2, 16-001 Kleosin 0000375028
 ITCard ul. Jutrzenki 139 02-231 Warszawa 0000262496
 Jazon ul. Wysockiego 164A 15-167 Białystok0000024255
 Kombinat Budowlany 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 0000035433
 Malow sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 114A, 16-400 Suwałki, 0000097694
 Metal-Fach 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62 0000140580
 Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45 a, 15-351 Białystok 5420208721
 SaMasz ul.. Trawiasta 15,15-161 Białystok 0000011382
 SBR Bank ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo 0000108786
 UNIBEP ul.3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
000023127
 Wodociągi Białostockie ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok
0000024985
 SBR Finanse sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo
a także tym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów
prawa
5. Nie przekazujemy danych Pani/Pana oraz danych Pani/Pana dziecka poza teren Polski.
6. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka przechowywane będą do chwili wycofania
udzielonej zgody.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania i uczestnictwa Pani/Pana dziecka w Programie
Odkrywcy Diamentów.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka,
otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej
wycofaniem,

c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) przenoszenia danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do
Stowarzyszenia.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie.
10. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób
opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie danych osobowych moich oraz
mojego dziecka w celu realizacji i promocji Programu Odkrywcy Diamentów. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie
przetwarzania moich danych osobowych na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.
………...………………………
/Miejscowość, data/

………..………...……………
/czytelny podpis/

10. Wyrażamy także zgodę na publikowania imienia i nazwiska Dziecka w materiałach
prasowych, na stronie internetowej Programu Odkrywcy Diamentów oraz na stronach
internetowych członków wspierających Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów w związku z
prowadzonymi przez Organizatora i członków wspierających Stowarzyszenia Odkrywcy
Diamentów działań promocyjnych związanych z Programem Odkrywcy Diamentów.
Data i czytelny podpis………………………………………………………………………..
11. Jednocześnie zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie
przez Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów z siedzibą w Białymstoku wizerunku Dziecka
…………………………………………….……………………
(imię i nazwisko dziecka)
utrwalonego w związku z realizacją reportaży filmowych i fotograficznych z cyklu wydarzeń
organizowanych w ramach Programu Odkrywcy Diamentów. Zgoda obejmuje wielokrotne
wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych, w tym promocji i reklamy Stowarzyszenia
Odkrywcy Diamentów i Programu Odkrywcy Diamentów bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, w szczególności w publikacjach elektronicznych, w tym w sieci Internet, prasie,
telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Jesteśmy świadomi, że promocja Stowarzyszenia
Odkrywcy Diamentów oraz Programu Odkrywcy Diamentów będzie odbywać się poprzez
zamieszczanie
zdjęć
i
materiałów
filmowych
na
stronie
internetowej
www.odkrywcydiamentow.com.pl, na stronach internetowych instytucji i firm będących
członkami wspierającymi Stowarzyszenia oraz we wszelkich drukowanych materiałach
promocyjnych Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów oraz Programu Odkrywcy Diamentów.
Jednocześnie oświadczamy, iż niniejszej zgody udzielamy nieodpłatnie.
Data i czytelny podpis………………………………………………………………………..

12. Oświadczamy również, że działania Dziecka związane z projektami finansowanymi przez
Stowarzyszenie Odkrywców Diamentów nie będą naruszać praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich ani praw własności przemysłowej.

Data i czytelny podpis………………………………………………………………………..
13. Akceptujemy warunki Regulaminu Programu Odkrywcy Diamentów przyjętego uchwałą
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów z dnia ……………….
Data i czytelny podpis………………………………………………………………………..
14. *dotyczy sytuacji gdy oświadczającemu przysługuje wyłączna władza rodzicielska (bądź prawo drugiego rodzica zostało w danym zakresie
wyłączone …. ) lub jest jedynym opiekunem prawnym dziecka

Oświadczam, że jestem wyłącznie uprawniony do udzielenia ww. zgód.
Data i czytelny podpis…………………………………………………………………………..

