Załącznik nr 9 do Regulaminu Projektu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI
WIZERUNKU WRAZ Z KLAUZULA INFORMACYJNĄ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Rzeszowską Agencję Rozwoju
Regionalnego S. A., z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów (organizatora) moich danych osobowych w postaci
wizerunku, w celu wzięcia udziału w nagraniu prezentacji podczas Panelu Ekspertów
udziału zgodnie z § 4 pkt 4.2. Regulamin Projektu „Platformy Startowe Start In
Podkarpackie oraz w celach promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją
projektu pn. „ Platformy Startowe Start In Podkarpackie”.
…………………………………………

(podpis)
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. t. j. z 2021r., poz. 1062 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie mojego wizerunku w mediach
zewnętrznych tj………………………………………………………………… w związku z
realizacją projektu pn. Platformy Startowe Start In Podkarpackie w ramach
prowadzonych działań promocyjno-informacyjnych. Ponadto oświadczam, że
nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie,
rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną
techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby
opublikowania we wskazanym celu. Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku
obowiązuje do czasu zakończenia okresu trwałości projektu „Platformy
Startowe Start In Podkarpackie”.
……………………………………………
(podpis)
Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku
z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych w postaci wizerunku informujemy, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S. A., z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul. Szopena
51, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
iod@rarr.rzeszow.pl.
3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO tj. Państwa zgody, w celu wzięcia udziału w nagraniu prezentacji podczas
Panelu ekspertów zgodnie z § 4 pkt 4.2. Regulamin Projektu „Platformy Startowe Start In
Podkarpackie oraz w celach promocyjno-informacyjnych związanych w realizacja projektu
pn. „Platformy startowe start In Podkarpackie”..
4. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym
momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl. , jednakże
jej niewyrażenie będzie jednoznaczne z odstąpieniem od realizacji warunków
Regulaminu. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
▪ uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak
również prawo do ich dostępu,
▪ prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe,
▪ prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
▪ prawo do ich usunięcia,
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa
zgody, nie dłużej jednak niż do zakończenia trwania projektu oraz okresu jego trwałości ,
a w przypadku uzyskania pomocy de minimis przez okres 10 lat od momentu wygaśnięcia
umowy inkubacyjnej.
Oświadczam,
że
zapoznałam
się
………………….………………………..………….

z

treścią

niniejszej

klauzuli.:

