
PRZEKAZANIE PRAW DO WIZERUNKU/ZGODA NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisany/-a ............................................................................................................... 

Nr Pesel………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu stacjonarnego/komórkowego………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w ramach projektu "Teatr Ex 
Animo - niepełnosprawność w teatrze”, w następstwie wniosku z dnia 13.08.2021r., Nr 94/2021, realizowanego przez Fundację 
Zielona Arteterapia z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Żołnierzy II Armii 54/12, Numer KRS: 0000840985, posługującą się                
nr NIP: 9292037746 i REGON: 386039632, oraz: Oliwię Sawicką zamieszkałą w 65-001 Zielona Góra przy ulicy St. Batorego 
170d/5, PESEL 98080702709, występującą w imieniu grupy nieformalnej pod nazwą TEATR EX ANIMO zwaną dalej „Liderem” 
lub „Liderem Grupy”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku przez Fundację Zielona Arteterapia, z siedzibą               
w Zielonej Górze,e-mail: zielona-arteterapi@wp.pl, tel. 791817862, w celu upublicznienia  w materiałach promocyjnych przez 
operatorów projektu, a także na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Fundacji Zielona Arteterapia. 

Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakooczeniu realizacji programu. Wyrażenie 
zgody na wykonanie zdjęcia, dok. video i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie 
dobrowolne.  Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa. 

Wiem, że: 

 zgodę mogę wycofad w dowolnym momencie wysyłając wiadomośd e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz  
z imieniem i nazwiskiem, na adres zielona-arteterapi@wp.pl 

 wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem, 

 podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku, 

 podane dane mogą byd powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz Fundacji Zielona Arteterapia  
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do 
samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceo Fundacji w tym zakresie, 

 dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat po zakooczeniu realizacji programu,       
w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony, 

 dane osobowe mogą byd udostępniane operatorom projektu do celów kontroli finansowej tego projektu, na podstawie 
uzasadnionych prawnie interesów Fundacji, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków 
finansowych, 

 mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalnośd korzystania z poszczególnych praw 
zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania, 

 mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, na zasadach określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, danych osobowych przez administratora jakim jest 
FUNDACJA ZIELONA ARTETERAPIA  z/s w ZIELONEJ GÓRZE, ul. ŻOŁNIERZY II ARMII 54/12. 

 

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

Imię i nazwisko uczestnika projektu/przedstawiciela uczestnika    miejscowośd, data 

 

 

mailto:zielona-arteterapi@wp.pl
mailto:zielona-arteterapi@wp.pl


DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

"Teatr Ex Animo - niepełnosprawność w teatrze” 

Ja, niżej podpisana/y  

........................................................................................................................................    

(imię i nazwisko) 

 

deklaruję udział w Projekcie "Teatr Ex Animo - niepełnosprawność w teatrze”, realizowanego 

przez Fundację Zielona Arteterapia, oraz Oliwię Sawicką, występującą w imieniu grupy 

nieformalnej pod nazwą TEATR EX ANIMO zwaną dalej „Liderem” lub „Liderem Grupy”,  

w ramach NOWEFIO-lubuskie lokalnie - projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez 

Stowarzyszenie LGD Miedzy Odrą a Bobrem oraz Fundację Rozwoju Holistycznego.  

1.Oświadczam, że jestem pełnoletnią osobą niepełnosprawną, tym samym spełniam kryteria 

kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie. 

2.Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

……………………………………………………………. 

miejscowość i data            

 

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

podpis uczestnika projektu/ podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 


