
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 
15-016 Białystok, ul. Złota 4 

tel. 85 7329 867, 85 7329 869, fax. 85 7329 865, cen@cen.bialystok.pl 

Białystok, …………………………… 

 
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku 

 
Ja, niżej podpisana/y, …………………………………………………………………………………………………………niniejszym: 

imię i nazwisko  
 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu 

wykonanym przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, z siedzibą ul. Złota 4; 

15-016 Białystok w celach marketingowo-reklamowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 

poprzez zamieszczenie zdjęcia z moim wizerunkiem na stronie internetowej Centrum, na portalach 

społecznościowych, na platformie PPE, w folderach. 

2. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w pkt 1 obejmuje w szczególności zgodę na utrwalenie wizerunku 

na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, w szczególności nośnikach fotograficznych, w sieci 

multimedialnej (w tym w Internecie), wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

wykorzystanie na stronach internetowych, publiczne udostępnianie bez ograniczeń terytorialnych mojego 

wizerunku, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym zgodnie z celem i sposobem wskazanym w pkt 1.  

3. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w pkt 1 obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku w całości 

lub w części, w tym po dokonaniu swobodnych przeróbek technicznych (np. zmiana kolorystyki, kształtu, 

wielkości), w dowolnym zestawieniu z jakimikolwiek innymi utworami, jak też z wszelkimi innymi 

zdjęciami, wizerunkami innych osób, z wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami;  

w jakiejkolwiek formie i formacie, z zastrzeżeniem poszanowania mojego dobrego imienia.  

4. Zgoda, w każdym czasie może być przez Pana/Panią wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między 

innymi poprzez złożenie oświadczenia dostępnego na stronie www Centrum z zakładce: polityka 

prywatności i ochrona danych osobowych. 

 

…………………………………………….. 

data i podpis 

 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą:  
ul. Złota 4, 15-016 Białystok. 

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą adresu e-mail: cen@cen.bialystok.pl, za pomocą telefonu: 85 732 98 67, drogą pocztową:  
ul. Złota 4, 15-016 Białystok. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 732 98 67, iod@cen.bialystok.pl. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowo-reklamowych ADO. 
5. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest wyrażona przeze mnie zgoda (tj. 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, dalej jako RODO. 

6. ADO nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7. Moje dane osobowe, których dotyczy oświadczenie będą przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie zgody. 
8. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania. 
9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. 

10. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznam,  
że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

12. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 

………………………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis oświadczającego 

 
 
 
 
 


