………………………………………..
Miejscowość i data

Formularz zgody autora na publikację zdjęć
w albumie przyrodniczym Miasta i Gminy Połaniec oraz na stronie
portal.polaniec.eu
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ...…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ..…………………………………………………………………………………………………………….
Tekst/ opis zdjęć*:
………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
W przypadku tekstu
1. Oświadczam, że przesłany tekst jest mojego autorstwa.
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie oraz nie
naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przekazanego artykułu na stronie
internetowej www.portal.polaniec.eu oraz w materiałach drukowanych.
4. Zgoda obejmuje również: wykorzystanie, utrwalanie, modyfikację powielanie,
archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również publikację za pośrednictwem
dowolnego medium. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez
ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
Czytelny podpis autora:
……………………………
W przypadku zdjęć
1. Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do
nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich
wizerunku.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przekazanych zdjęć
na stronie internetowej www.portal.polaniec.eu oraz w materiałach drukowanych.
3. Zgoda obejmuje również: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie,
archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i
użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium.
Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń
podmiotowych i przedmiotowych.
Czytelny podpis autora:

……………………………
Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie oraz sposobie publikowania
i udostępniania artykułu na stronie internetowej Miasta i Gminy Połaniec oraz w materiałach
drukowanych oraz prawo do odmowy publikacji bez podania przyczyny.

*W przypadku cyklicznie przekazywanych artykułów lub zdjęć do publikacji należy wpisać:
Wszystkie przekazywane materiały do publikacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec dalej zwany

„Administratorem”.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:
Karolina Bułkowska, nr tel: 515421685, 504976690
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,
Administrator informuje, iż:
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09),
m.in. w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1)
art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO1 w zw. z:
a) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia
2017.10.09),
b) ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.).
2)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest
obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych,
3)
art. 6 ust 1 lit. b RODO.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
1)
podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2)
podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
1

RODO - ROZPORZĄDZENIE 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).

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1)
przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast
2)
w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.
7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze
względu na Państwa szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa
danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego
siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach
lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.
10. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie
Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko nano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej
samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

