
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROGRAMU 

EDUKACYJNEGO DO WYSTAWY ANTROPOCEN 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Podopiecznego 

jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie, NIP 525-273-34-95, REGON 

368945652 (dalej: Administrator).  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@niaiu.pl 

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Podopiecznego (Uczestnika Spotkań, o 

których dalej mowa) przetwarzane będą w następujących celach:  

· w celu zorganizowania i przeprowadzenia Programu edukacyjnego, w ramach prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

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 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO; 

· w celu promocji działalności Administratora i budowania jego pozytywnego wizerunku, poprzez 

wykorzystywanie (rozpowszechnianie) wizerunku Pani/Pana Podopiecznego utrwalonego podczas 

Spotkań, o których mowa powyżej, w materiałach promocyjnych i informacyjnych Administratora, 

zarówno drukowanych, jak i elektronicznych, w tym na stronie internetowej Administratora 

https://niaiu.pl/, a także w mediach społecznościowych, w tym na portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/niaiupl), na zasadach szczegółowo określonych w ZGODZIE NA 

ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU - w oparciu o wyrażoną zgodę - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1062  ze zm.); 

· w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją 

Programu, o którym mowa powyżej, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia 

rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych związanych z realizacją Programu - podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

· w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem -

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Podopiecznego mogą zostać udostępnione 

innym podmiotom, realizującym zadania na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w 

imieniu AdmiistratoraPodanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 

Podopiecznego, a także wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku Pani/Pana podopiecznego, 

są dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i/ lub wyrażenia zgody będą skutkować odmową 

dopuszczenia do udziału w Projekcie i Spotkaniach, o których wyżej mowa.  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza 

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), za wyjątkiem udostępnienia danych osobowych 

Pani/Pana Podopiecznego w postaci wizerunku do Facebook, Inc., który deklaruje posiadanie 

certyfikatu zgodności z programem Tarcza Prywatności (zob. https://pl-

pl.facebook.com/business/gdpr).  

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Podopiecznego będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji określonych wyżej celów. Administrator może przechowywać te dane 



osobowe przez dłuższy okres wyłącznie, gdy zachodzić będzie jedna z przesłanek przetwarzania 

danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 RODO.  

Posiada Pan/Pani prawo żądania: a) dostępu do treści danych – w granicach art. 15 RODO, b) ich 

sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) 

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 

RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 

21 RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 

przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@niaiu.pl 

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną: 

 

Podpis osoby wyrażającej zgodę: 

 

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

 

Podpis Podopiecznego (dziecka), który ukończył 13 rok życia: 

 

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

 

 

  



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU WŁASNEGO LUB PODOPIECZNEGO 

UTRWALONEGOW RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO DO WYSTAWY ANTROPOCEN * 

(* Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody będzie skutkować odmową 

dopuszczenia do udziału w Projekcie i Spotkaniach w ramach Programu) 

Przyjmując do wiadomości treść KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO DO WYSTAWY ANTROPOCEN  na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 04.05.2016), zwanego dalej RODO, oraz ustawy o Prawie autorskim i 

prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U.z 2021 r.,  poz. 1062  ze zm.), w imieniu swoim i 

mojego Podopiecznego wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz obróbkę, powielanie i 

wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie (publiczne udostępnienie w jakikolwiek sposób, 

nieokreślonemu z góry, nie zamkniętemu kręgowi osób) - w celu promocji działalności Administratora 

(Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie) i budowania jego 

pozytywnego wizerunku - wizerunku swojego Podopiecznego w formie zdjęć oraz utworów 

audiowizualnych (filmów) , przez Administratora i podmioty działające na jego rzecz, zgodnie z 

ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.:  

a) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,  

b) w materiałach promocyjnych i informacyjnych Administratora, zarówno drukowanych, jak i 

elektronicznych, w tym na stronie internetowej Administratora https://niaiu.pl/, a także w mediach 

społecznościowych, w tym na portalu Facebook (https://www.facebook.com/niaiupl), 

umożliwiających umieszczanie, odtwarzanie, ocenianie i komentowanie zdjęć oraz utworów 

audiowizualnych (filmów), bez ograniczeń co do środków służących do przekazu informacji i promocji,  

c) w postaci zdjęć i/lub utworów audiowizualnych (filmów), obejmujących wizerunek 

samodzielny lub w zestawieniu z wizerunkami innych Podopiecznych i/lub innych osób, wykonanych 

w czasie Spotkań w ramach Programu, w tym połączonych z rejestracją zdjęć i audio-video, i/lub w 

zestawieniu ze zdjęciami i/lub utworami audiowizualnymi (filmami) udostępnianymi na zasadach 

określonych licencjami typu Creative Commons (stocki – banki/kolekcje zdjęć),  

d) i/lub wraz z tekstami (komentarzami) towarzyszącymi, dotyczącymi Administratora i/lub jego 

działalności, w tym Programu i innych projektów realizowanych przez Administratora . 

 

Podpis osoby wyrażającej zgodę: 

 

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

 

Podpis Podopiecznego (dziecka), który ukończył 13 rok życia: 

 

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


