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Załączniki: Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności  
 
 

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.  

 

OŚWIADCZENIE  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego 
(dalej jako Parafia) moich danych osobowych zawartych w niniejszej informacji w celach 
niezbędnych do realizacji projektu pn. „Być bliżej - włączenie osób niepełnosprawnych w życie 
społeczne i kulturalne.” 
Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), o tym, że:  
1) administratorem danych osobowych jest Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia 
Pańskiego z siedzibą w Garwolinie przy ul. Staszica 11,  
z administratorem danych osobowych mogę się skontaktować poprzez e-mail: 
przemienienie@parafiagarwolin.pl;  
2) podstawą prawną przetwarzania moich danych będzie udzielona zgoda,  
3) moje dane będą przetwarzane w celach na które udzieliłem/łam powyżej zgody,  
4) moje dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Parafię 
zadaniami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  
5) moje dane nie będą przekazane do państw trzecich,  
6) okres przetwarzania moich danych osobowych będzie wynosił 5 lat od daty zakończenia działań,  
7) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia  
i zorganizowania ww. działań, 
8) mam prawo: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
• sprostowania danych, 
• żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia,  
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,  



   

• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania moich danych osobowych,  
• przeniesienia moich danych osobowych, 
• tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na automatyzowanym przetwarzaniu i 
wywołuje wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ, 
 9) mam prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie 
udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania 
moich danych osobowych przez Parafię, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
10) podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie,  
11) Parafia nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem mieszańcem województwa mazowieckiego. 
 

 

.............................................................................................................................  
miejscowość, data i podpis uczestnika projektu lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/ prawnego opiekuna  
 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ  
WIZERUNKU/ WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  
 

1.Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój 
wizerunek/wizerunek mojego dziecka  
 
……………………………………………….......................................................................................  
dla celów dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych oraz marketingowych przez Parafię 
Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego z siedzibą w Garwolinie przy ul. Staszica 11 
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
3. Niniejsza zgoda obejmuje różne formy publikacji, w szczególności zdjęcia i filmy publikowane 
także na profilach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Parafii lub 
powiązanego), drukowane materiały informacyjno-promocyjne. Mój wizerunek/ wizerunek dziecka 
może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim/ jego udziałem mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby  
Parafii bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub naruszać 
w inny sposób dóbr osobistych moich/ dziecka. 
4. Zrzekam się niniejszym z roszczeń o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu 
wykorzystywania mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.  
 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, 
oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 
  
 

.............................................................................................................................  
miejscowość, data i podpis uczestnika projektu lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/ prawnego opiekuna  
 

 

 

 
 


