
ZGODA  
NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNKU  

ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 
 
 

Ja, niżej podpisany/na ....…………………………........…………………………… 
imię, nazwisko 

jako uczestnik przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych, organizowanych przez Oddział 
Wojskowy PTTK przy Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej, oświadczam, że wyrażam 
dobrowolną zgodę na: 

1. udostępnianie i administrowanie przez wymieniony wyżej Oddział moich danych 
osobowych, przetwarzanych w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięć 
turystyczno-krajoznawczych, których będę uczestnikiem; dane osobowe będą mogły 
zostać wykorzystane lub udostępnione (jedynie w celach związanych  
z realizacją przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych, w których uczestniczę)  
innym podmiotom, w tym firmom ubezpieczeniowym, ich agentom i przedstawicielom 
współpracującym z Oddziałem Wojskowym PTTK przy Klubie 4. RBLog., przewoźnikom 
autokarowym, hotelom i innym obiektom noclegowym, placówkom służby zdrowia; 

2. rejestrowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* przez Oddział Wojskowy 
PTTK przy Klubie 4. RBLog. w celu jego umieszczania i publikowania na stronie 
internetowej i profilach internetowych na portalach społecznościowych Oddziału 
Wojskowego PTTK przy Klubie 4. RBLog. oraz Klubu 4. RBLog. oraz w materiałach 
promocyjno-informacyjnych, powstałych w toku realizacji przedsięwzięć turystyczno-
krajoznawczych organizowanych przez Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie 4. RBLog.; 
udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć  
z moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka* bez konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzania; zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
wykonanych zdjęć oraz materiału filmowego (audio/video) tylko w sytuacjach wyżej 
określonych, wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością turystyczno-
krajoznawczą prowadzoną przez Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie 4. RBLog.; 

3. otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;  

4. kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów marketingu 
bezpośredniego.  

 
Oświadczam, że: 
– jestem pełnoletni/a; 
– mam zdolność do czynności prawnych; 
– zapoznałem/am się z powyższą treścią i rozumiem, że posiadam prawo dostępu  

do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub cofnięcia zgody na ich 
wykorzystywanie oraz cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku. 

 
 
......................................  ............................................................ 

data  czytelny podpis osoby pełnoletniej  
lub rodzica/prawnego opiekuna  

 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi 

zmianami.  
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późniejszymi 

zmianami. 
4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne wraz z późniejszymi zmianami. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 


