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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku 

przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie (tj. związek wyznaniowy utworzony na podstawie 

wpisu do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziale A, pod 

nr. 132) z siedzibą w 20-807 Lublin, przy ul. Czeremchowa 12/19 w ramach prowadzonej 

działalności kościelnej określonej w Statucie związku wyznaniowego Kościół Nowego Przymierza 

w Lublinie i medialnej w zakresie prowadzonej przez związek wyznaniowy Kościół Nowego 

Przymierza w Lublinie telewizji internetowej „Idź Pod Prąd TV” za pośrednictwem portalu 

internetowego www.youtube.com oraz za pomocą wszelkich innych portali i serwisów, których 

Właścicielem jest związek wyznaniowy Kościół Nowego Przymierza w Lublinie w celu 

publikacji wszelkich materiałów ( papierowych, medialnych ) z wykorzystaniem mojego wizerunku. 
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Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej RODO) związek wyznaniowy 

Kościół Nowego Przymierza w Lublinie informuje, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest związek wyznaniowy Kościół Nowego Przymierza z siedzibą w Lublinie, 

              adres: ul. Czeremchowa 12/19, 20-807 Lublin; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@megakosciol.pl, nr. tel.: +81 466-93-04; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania wizerunku przez związek wyznaniowy Kościół Nowego 

Przymierza w Lublinie w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności 

gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

r. oraz art. 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 155 z 

późn.. zm.); 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Statut zw. wyzn. Kościół Nowego 

Przymierza w Lublinie, Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej ( art. 47 i 51 ) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679; 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 pkt. 1 lit. a oraz art. 91. RODO. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa;  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieograniczony, chyba  że zostanie zgłoszone żądanie określone w 

pkt. 8 niniejszej klauzuli informacyjnej; 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do 

ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wyrażenie Zgody na wykorzystanie wizerunku jest wymogiem ustawowym i 

statutowym niezbędnym do dalszego realizowania zadań określonych w Statucie związku wyznaniowego Kościół Nowego 

Przymierza w Lublinie.  

 

 

 

 


