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………………………………                                                              …………………………….. 
        imię i nazwisko                                                                                                                                       miejscowość, data 

 

………………………………                                                             
             PESEL  

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w całości i fragmentach, zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.) w celach informacyjnych i promocyjnych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach 

projektu pn. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych 

w Uniwersytecie Łódzkim”.  

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.  w ramach 

profilu UŁ realizującego projekt pn. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów 

humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”). 

 

           ……………..……………………   
                          Data i podpis  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogóle rozporządzenie o ochronie danych),  informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, 
2. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, 

promocyjnym i publikacji Twojego wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach 
społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących na podstawie zgody w oparciu  
o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO . 

3. Twoje dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych o ile jest to zgodne z przepisami 
prawa. 

5. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez oświadczenie o wycofaniu zgody na adres 
poczty elektronicznej iod@uni.lodz.pl 

6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy. 
8. Przetwarzanie Twoich danych może  podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
9. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki 

prosimy kierować na adres: iod@uni.lodz.pl.  
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