
 
                                                                                                                                           Załącznik nr 3 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

udzielenie wywiadu i wykorzystanie przekazu /wizerunku 

w projekcie „W poszukiwaniu świadka historii” oraz na cele działalności  

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………...… zamieszkały w ……….…………………………….. 

przy ul. …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

wyrażam zgodę na udzielenie wywiadu z możliwością wykorzystania mojego przekazu /wizerunku utrwalonego 

w trakcie: 

a. nagrania audio 

b. nagrania audio /wideo  
/właściwe podkreślić/ 

 

W projekcie „W poszukiwaniu świadka historii” oraz na cele działalności Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, działającego w strukturach Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z 

siedzibą w Radzionkowie przy Plac Jana Pawła II 2 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr: 1, posiadającym 

NIP: 626-00-10-263 oraz Regon: 000287125, zwanego dalej Organizatorem. 
 

Jednocześnie, bezterminowo i nieodpłatnie przenoszę bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe 

powstałe w związku z ww. okolicznościami na rzecz i za zgodą Organizatora na polach eksploatacji wskazanych 

m.in. w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2016r., poz. 666 z póżn.zm.), w tym w szczególności wyrażam zgodę na: 

1. dokonanie ww. nagrania zapisu mojej relacji, 

2. utrwalenie i zwielokrotnienie ww. nagrania lub jego fragmentu wybranego przez Organizatora bez względu 

na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową)  

w dowolnej ilość i wielkość nakładu, 

3. bezterminowe wykorzystanie tego nagrania i jego publikację w całości lub jej fragmentów wybranych przez 

Organizatora, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym na następujących polach eksploatacji: w Internecie, w książkach, 

czasopismach, gazetachi innych publikacjach, w tym także materiałach promocyjnych, w telewizji, radio  

i innych dowolnych środkach masowego przekazu, wykorzystanie nagrania lub jego fragmentu wybranego 

przez Organizatora do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, artykułu prasowego 

itp., 

4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których nagranie lub jego fragmenty wybrane przez 

Organizatora utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy. 
 

Dodatkowo oświadczam, że: 

1. wykorzystanie udzielonego wywiadu i wykorzystanie mojego przekazu /wizerunku, zgodnie ze zgodą, 

której udzielam, nie narusza niczyich dóbr osobistych, ani innych praw, 

2. zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a. 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 (Dz.Urz.UE L  

z 2016 r. Nr 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania 

przekazu/wizerunku utrwalonego w formie nagrania audio, audio-video przez Centrum Kultury „Karolinka” 

w Radzionkowie do celów działalności Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 

roku (działającego w jego strukturach). 

3. zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną stanowiącą załacznik do niniejszego oświadczenia. 

 

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na podanie mojego imienia i nazwiska przy każdorazowym 

wykorzystaniu wykonanego nagrania lub jego fragmentu wybranego przez Organizatora. 
(należy zaznaczyć w przypadku prośby o zachowanie anonimowości przez świadka historii) 
 

Akceptuję warunki niniejszego oświadczenia 

 

………………………………………………………  
data i czytelny podpis 

osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik nr 1 do oświadczenia 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) 
informuję, że: 
 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka”  

z siedzibą w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922 (oraz działające w jego strukturach Centrum 

Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku) 

2. w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować mailowo pod adresem: iod@karolinka.art.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania przetwarzane będą w zakresie w jakim 

jest to konieczne dla realizacji projektu pn.: „W poszukiwaniu świadka historii” oraz w związku 

z późniejszym wykorzystaniem relacji i przekazanych przez Pana/Panią materiałów. W szczególności 

zgoda obejmuje wykorzystanie informacji, w tym wizerunku, zawartych w przekazanym przez Panią/Pana 

świadectwie, zdjęciach, pamiątkach i innych materiałach w działalności  Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.  RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, działające w jego 

strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz podmioty na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisu prawa. 

6. 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, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak sprawi, iż zarejestrowany 

materiał nie będzie mógł zostać wykorzystany do wyżej wymienionych celów.  

 


