
OŚWIADCZENIE 

 

W związku z udziałem w wydarzeniu „Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką” 

w 2021 r., współorganizowanym przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny 

Ulmów w Markowej, wyrażam, bez dodatkowego wynagrodzenia, nieodwołalną zgodę na to, aby mój wizerunek, głos 

oraz wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem) – w całości lub w postaci dowolnych fragmentów transmitowanych 

i rejestrowanych przez Muzeum i wskazanych przez niego wykonawców, zostały wykorzystane przez  organizatora 

i wskazanych przez niego wykonawców w  tworzonej przez niego dokumentacji, jak również w przygotowywanych przez 

niego materiałach promocyjnych lub reklamowych. Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do 

wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, w tym:  

 

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie 

światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);  

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej 

(w tym Internet);  

c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;  

d) prawo obrotu w kraju i za granicą;  

e) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono;  

f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;  

g) nadawanie za pośrednictwem satelity;  

h) retransmisja audycji;  

i) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;  

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych;  

k) wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych 

l) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;  

m) publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

n) wykorzystanie fragmentów filmu do celów promocyjnych i reklamy produkcji filmowej, jej producentów 

oraz dystrybutorów. 

 

2. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej przysługuje 

wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania mojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi - w całości 

lub w postaci dowolnych fragmentów, z zastrzeżeniem poszanowania moich praw osobistych, gwarantując zachowanie 

kontekstu moich wypowiedzi. 

3. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej przysługuje prawo 

do przenoszenia wszelkich praw wynikających z niniejszego oświadczenia na osoby trzecie, z zachowaniem zakresu 

udzielonej zgody, gwarantując ochronę moich dóbr osobistych, jak również kontekstu moich wypowiedzi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone 
poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej z siedzibą:   Markowa 1487, 37 120 Markowa  
 
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą 
poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 
im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą:   Markowa 1487, 37-120 Markowa reprezentowane przez Dyrektora. 
2. Można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony 
danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@muzeumulmow.pl. 
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminowych zadań realizowanych 
przez Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie 
przepisów prawa. 
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą portale społecznościowe, strona internetowa muzeum, prasa, telewizja. 


