
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

DLA WOLONTARIUSZA 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz ich publicznego nieodpłatnego 

udostępnienia w postaci imienia, nazwiska, nazwy diecezji, wizerunku oraz głosu przez Caritas Polska, Fundację Biedronki 

oraz Caritas Diecezjalne jako współadministratorów danych osobowych w celu informacyjno-promocyjnym w ramach 

działalności statutowej Caritas Polska, Fundacji Biedronka oraz Caritas Diecezjalne. Wyrażenie zgody oznacza, że  moje dane 

osobowe mogą zostać wykorzystane w wydawanych publikacjach, umieszczone na stronach internetowych, profilach w 

mediach społecznościowych, a także w innych materiałach rozpowszechnianych za pomocą wizji, fonii lub druku przez: 

* Caritas Polska, Fundację Biedronki oraz Caritas Diecezjalne, jako współadministratorów danych osobowych,  

* Podmioty działające na zlecenie  Caritas Polska, Fundację Biedronki oraz Caritas Diecezjalne w ww.  celu 

Zgadzam się na publikowanie podanych przeze mnie informacji w języku polskim. 

 

Jestem świadoma/my, że zgoda może być odwołana w każdym momencie. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

 

 

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

Miejscowość, data i podpis 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisana/ny.......................................... wyrażam zgodę na bezpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie oraz  publiczne udostępnienie mojego wizerunku oraz głosu 

(w przypadku filmu lub nagrania)  przez Caritas Polska, Fundację Biedronki oraz Caritas Diecezjalne jako 

współadministratora danych osobowych w celu informacyjno-promocyjnym w ramach działalności statutowej Caritas Polska, 

Fundację Biedronki oraz Caritas Diecezjalne. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności, że fotografie, filmy lub nagrania 

wykonane z moim udziałem mogą zostać wykorzystane w wydawanych publikacjach, umieszczone na stronach 

internetowych, profilach w mediach społecznościowych, a także w innych materiałach rozpowszechnianych za pomocą wizji, 

fonii lub druku przez: 

* Caritas Polska, Fundację Biedronki oraz Caritas Diecezjalne, jako współadministratorów danych osobowych,  

* Podmioty działające na zlecenie Caritas Polska, Fundację Biedronki oraz Caritas Diecezjalne w ww  celu 

Jestem świadoma/my, że zgoda może być odwołana w każdym momencie. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagała/ł się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy 

gratyfikacji.    

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

 

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

Miejscowość, data i podpis 
 

 

 *- zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru 


