OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkały/a
w ……………………………………………………………………………………………………………………………… (dokładny adres)
udzielam Tyskiemu Towarzystwu Fotograficznemu (dalej: TTF), stowarzyszeniu z siedzibą w Tychach
przy ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, e-mail: info@ttf.tychy.pl, wpisanemu do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456499 nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego
wykorzystywania wykonanych przeze mnie zdjęć, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem
dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez TTF działalnością, w zakresie
organizacji i promocji wystawy oraz pokazu (slide show) zdjęć ze spacerów fotograficznych w 2018 r. w
projekcie „Tyskie Spacery Fotograficzne. Sezon 4”, współfinansowanym przez Miasto Tychy w ramach
Tyskich Inicjatyw Kulturalnych (dalej: Projekt), które odbędą się w Pasażu Kultury Andromeda w
Tychach.
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie fotografie są mojego autorstwa, mam do nich prawa autorskie.
Oświadczam, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony
wizerunku.
Rozumiem, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze
zgłoszenia zdjęć.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji ww. wystawy i
pokazu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodne go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w tym
wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska, na wystawie i podczas pokazu zdjęć, oraz w
materiałach informacyjnych o ww. wydarzeniach, w celu oznaczenia zdjęć mojego autorstwa i mojego
udziału w wystawie i/lub pokazie.
TTF informuje, że: 1) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w wystawie
i/lub pokazie. 2) Administratorem Twoich danych osobowych jest Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
(dane adresowe powyżej). 3) Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na
podstawie RODO i wyłącznie w celu realizacji obowiązków Towarzystwa, w związku z Twoim udziałem
w Projekcie. 4) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres
niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. 5) Posiadasz prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 6) Przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez TTF narusza przepisy RODO. 7) Zgodnie z
obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług i podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa np. sądowi. 8) Nie profilujemy Twoich danych.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

……………………………………………………………
data i podpis

