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DEKLARACJA ZGODY 

na utrwalenie i rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku 
 

1. Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r.  ze zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. 

zm. oraz art. 6 ust. 1 lit. a 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 – dalej: RODO),  oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne 

rozpowszechnianie mojego wizerunku i/lub głosu wraz z podaniem mojego imienia i nazwiska poprzez 

publikację materiału video z konferencji popularnonaukowej „Wielka Lechia – wielka ściema”, która odbędzie 

się w dniach 9-10 lutego 2023 r. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 

1, 62-200 Gniezno, na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 

mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, 

promocyjnych i reklamowych związanych z ww. konferencją.  

2. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne. 

3.  Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. 

4.  Niniejsza zgoda: 

1) Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne; 

2) Dotyczy wszelkich  nagrań z moim udziałem wykonanych podczas ww. konferencji. 

5.  Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na 

potrzeby jak w oświadczeniu powyżej. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku i /lub 

głosu, imienia i nazwiska dla publicznego wyświetlania materiałów video z ww. konferencji, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) informuję, że: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku i/ lub głosu jest 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1 (dalej: 

MPPP w Gnieźnie), wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK 2, REGON 639755382, NIP 784-10-10-561, tel. (61) 426 46 

41, e-mail: sekretariat@muzeumgniezno.pl. 

2. Cele przetwarzania wskazanych przez Panią/Pana danych osobowych związane są z promowaniem 

działalności MPPP w Gnieźnie: informacyjne, edukacyjne, promocyjne i reklamowe związanych z ww. 

konferencją,  stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, niemniej ewentualne wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na 

podstawie przedmiotowej zgody przed jej wycofaniem.  

4. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu. 

5. Pani/Panu przysługują prawa:  

1) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

2) sprostowania (poprawiania) danych, 

3) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

4) do ograniczenia przetwarzania danych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako Administrator danych osobowych, przechowywał 

będzie dotyczące Pani/Pana dane osobowe związane z publikacją materiałów z ww. konferencji w celach 

informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych przez okres ich przydatności do 

zadeklarowanych celów, względnie do chwili wycofania zgody. 

7. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, będą miały charakter powszechnie dostępny w związku 

z ich upublicznieniem przez MPPP w Gnieźnie. 

8. Podanie danych osobowych do niniejszego oświadczenia ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem 

koniecznym wzięcia udziału w ww. konferencji. 

9. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 208 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl.  
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