
 



OŚWIADCZENIE 

na udział w kampanii edukacyjnej „Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich rękach” 

 

1. Zgoda na udział w/w kampanii edukacyjnej 

Ja niżej podpisany  

 

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

(imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na udział w kampanii edukacyjnej „Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich 

rękach” organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy (dalej: Organizator). Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią załączonego Regulaminu, który rozumiem  

i w pełni akceptuję. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 z dnia 27 kwietnia 

2016 r., (RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1871 ze zm.), po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Roztoczański Park Narodowy moich danych osobowych w celu udziału 

w/w kampanii edukacyjnej. 

3. Zgoda na wykorzystanie fotografii: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Roztoczański Park Narodowy fotografii  

wykonanej w ramach uczestnictwa w/w kampanii edukacyjnej na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii w całości lub w części dowolną techniką i w dowolnej 

formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską; 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną oraz wytwarzanie 

jego egzemplarzy w dowolnej ilości oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy fotografii zarówno 

w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów z innymi utworami  

w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach, 

c) wielokrotne wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń 

posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub 

udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych 

form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju 

urządzeń elektronicznych, 

d) udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym 

Internetu, intranetu i extranetu, udostępnianie na stronach www, na Facebooku oraz na innych 



podobnych portalach społecznościowych funkcjonujących w Internecie, na wystawach, ekspozycjach, 

odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, 

przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, w tym też publiczne 

udostępnienie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

e) inkorporowanie do utworu lub utworów multimedialnych i/lub utworów zbiorowych, 

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie za pomocą 

wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną w tym w telewizji lub nadanie 

za pośrednictwem satelity i reemitowania, 

g) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od 

postaci, formy i pola eksploatacji, w szczególności znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, 

stronie www, prezentacji multimedialnej, ekspozycji. 

Biorąc udział w/w kampanii edukacyjnej uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku 

przez Roztoczański Park Narodowy. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy 

lub nagrania wykonane podczas realizacji w/w kampanii edukacyjnej mogą zostać umieszczone  

na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz mogą być wykorzystywane  

w materiałach informacyjno-promocyjnych publikowanych przez Roztoczański Park Narodowy. 

Uczestnicy zrzekają się również wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  

o wynagrodzenie względem Roztoczańskiego Parku Narodowego z tytułu wykorzystania 

wizerunku/głosu/wypowiedzi uczestnika na potrzeby określone w oświadczeniu. 

Upoważnienie do korzystania przez Roztoczański Park Narodowy z wykonanych fotografii, o którym 

mowa powyżej dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostaje w mocy poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest ograniczone czasowo. Roztoczański Park Narodowy ma wyłączne 

prawo dokonywania w Utworze wszelkich niezbędnych zmian podyktowanych warunkami 

technicznymi jego utrwalania lub zwielokrotniania. 

 

 

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

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika w/w kampanii edukacyjnej 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz w związku  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.] 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka (dalej: dane osobowe) 

jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu [ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec] e-mail: 

sekretariat@roztoczanskipn.pl (dalej administrator); 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@roztoczanskipn.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie Pana/Pani zgody w celu umożliwienia Pana/Pani dziecku udziału kampanii edukacyjnej w pn. 

„Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich rękach” (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających np. z przepisów 

podatkowych jeżeli występują obowiązki podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci podejmowania działań 

informacyjnych i marketingowych oraz budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni 

publicznej i w mediach (art. 6 ust. lit. f) RODO); 

4) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie kampanii edukacyjnej w pn. „Mały może więcej, czyli przyroda w 

Twoich rękach” organizowanego przez Administratora; 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez cały trwania kampanii edukacyjnej w pn. „Mały może więcej, czyli 

przyroda w Twoich rękach”, a po zakończeniu realizacji w/w działań przechowywane będą w celu 

obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez okres określony w odrębnych przepisach. Administrator 

może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyżej wyłącznie, gdy będzie istniała inna 

podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO; 

6) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz 

danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7) z zastrzeżeniem art. 23 RODO - ma Pani/Pan  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział Pana/Pani 

dziecka w kampanii edukacyjnej w pn.„ Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich rękach”. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; 

11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

12) „Pani/Pana dane będą gromadzone, przetwarzane i publikowane na podstawie art. 6 ustawy  

z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2021 poz. 2054) w zakresie określonym w art. 34a ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981). 

 

 

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

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika w/w kampanii edukacyjnej 
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