ZASADY PRYWATNOŚCI (ZDJĘCIA)
I. WSTĘP
1. Informujemy, że aby publikacja zdjęć była możliwa musimy dopełnić pewnych formalności
prawnych.
2. Będzie to możliwe po uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie waszych danych osobowych i
danych osobowych waszych dzieci w zakresie potrzebnym do zamieszczenia zdjęć w magazynie.
3. Dodatkowo potrzebna jest nam też zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dzieci, których zdjęcia
zostaną opublikowane w magazynie.
4. Młodzież, która ukończyła 16 lat może wyrazić zgodę samodzielnie. W wypadku młodszych
czytelników i fanów potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego czyli np. Rodzica.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzeni a

o
ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka jest Adam Witkowski
Adam Romanowski Vito Team s.c., ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, e-mail:
kontakt@vitoteam.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania zgody na przetwarzanie
danych Pana dziecka w zakresie rubryki magazynu Vito Team ( Zdjęcia od czytelników) - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., a dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celach marketingowych w
celu publikacji zdjęcia Pani/Pana dziecka w magazynie Vito Team j/w. Publikacja odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody jako opiekuna prawnego dziecka. Informujemy jednocześnie, że w
magazynie nie zostaną podane pełne imię i nazwisko dziecka, a jedynie dane w ograniczonym
zakresie, co powoduje, że w istocie opublikowany zostanie wizerunek dziecka,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dostawca
usług IT i obsługi hostingu, poczty elektronicznej administratora w zakresie w jakim przechowują
dane w formie elektronicznej, a także firma zajmująca się grafiką komputerową, która dokonuje
obróbki zdjęć na potrzeby publikacji magazynu,
4) dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez okres do czasu publikacji zdjęcia,
natomiast przechowywane będą w ograniczonym zakresie przez 2 miesiące po wydaniu danego
rodzaju magazynu, Wizerunek dziecka bez pełnych danych osobowych będzie już zawsze widniał w
magazynie tj. W wydanych i sprzedanych egzemplarzach magazynu,
5) Pani/Pana dane osobowe jako dane osobowe opiekuna prawnego dziecka przechowywane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych wobec
administratora danych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich i
dziecka, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub
odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, jak również prawo sprzeciwu, co do przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową publikacji zdjęcia,
9) Dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

III. OCHRONA WIZERUNKU
Do publikacji wizerunku dziecka w magazynie Vito Team potrzebna jest odrębna zgoda. Publikacja,
jako rozpowszechnianie wizerunku dziecka na zdjęciu tym różni się od przetwarzania danych
osobowych, że na zdjęciu nie podajemy danych identyfikacyjnych dziecka tylko np. samo imię.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest wymagana na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1191).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ........................................ w
celach marketingowych przez Adam Witkowski Adam Romanowski Vito Team s.c., ul. Somosierry
30A, 71-181, e-mail: kontakt@vitoteam.pl
Informacja o przetwarzaniu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Witkowski Adam Romanowski Vito Team s.c., ul.
Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, e-mail: kontakt@vitoteam.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania zgody na przetwarzanie danych Pana dziecka
w zakresie rubryki magazynu Vito Team ( Zdjęcia od czytelników) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dane osobowe Pani/Pana dziecka będą
przetwarzane w celach marketingowych w celu publikacji zdjęcia Pani/Pana dziecka w magazynie Vito Team j/w.
Publikacja odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody jako opiekuna prawnego dziecka. Informujemy jednocześnie, że
w magazynie nie zostaną podane pełne imię i nazwisko dziecka, a jedynie dane w ograniczonym zakresie, co powoduje,
że w istocie opublikowany zostanie wizerunek dziecka,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dostawca usług IT i obsługi
hostingu poczty elektronicznej administratora w zakresie w jakim przechowują dane w formie elektronicznej a także
firma zajmująca się grafiką komputerową, która dokonuje obróbki zdjęć na potrzeby publikacji magazynu,
4) dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez okres do czasu publikacji zdjęcia, natomiast
przechowywane będą w ograniczonym zakresie przez 2 miesiące po wydaniu danego rodzaju magazynu, Wizerunek
dziecka bez pełnych danych osobowych będzie już zawsze widniał w magazynie tj. W wydanych i sprzedanych
egzemplarzach magazynu,
5) Pani Pana dane osobowe jako dane osobowe opiekuna prawnego dziecka przechowywane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych wobec administratora danych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich i dziecka, ich
sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, jak również
prawo sprzeciwu, co do przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową publikacji
zdjęcia,
9) Dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

