
KARTA WYSTAWY 
ORGANIZOWANEJ W OŚRODKU KULTURY OCHOTY 

MIEJSCE WYSTAWY:  

Zgody i oświadczenia składane w związku z wystawą, o której mowa powyżej (dalej: 
„Wystawa”): 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie (w tym reprodukowanie, utrwalanie, powielanie 
przechowywanie) z wszelkich utworów, których jestem autorem, udostępnionych przeze mnie 
Ośrodkowi Kultury Ochoty w związku z organizacją Wystawy na warunkach określonych w 
załączonym do niniejszej Karty Wystawy Regulaminie wykorzystania powierzchni wystawienniczej w 
Ośrodku Kultury Ochoty. 

2. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem wykorzystania powierzchni wystawienniczej 
w Ośrodku Kultury Ochoty, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania 
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

 Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Wystawy jest Ośrodek Kultury Ochoty 
z siedzibą w Warszawie (02-094), ul Grójecka 75, zwane dalej OKO. 

OKO wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem 
iod@oko.com.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w 
celu realizacji wystawy artystycznej. 

Podane dane będą przechowywane przez okres realizacji wystawy a po ustaniu celu przetwarzania 
danych do czasu określonych w odrębnych przepisach (min. archiwizacyjnych). 

Osobie, która podała dane przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
(sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania  a także prawo do przenoszenia danych. 

Każdej osobie, która podała dane przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych) jeżeli uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 
z prawem.  

Podane dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim, jak operatorzy strony internetowej 
OKO, mediów społecznościowych na których OKO ma swój fanpage, mediom. 

Podanie OKO danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie 
wystawy. 

4. Zgoda na publikowanie wizerunku. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku (w formie fotograficznej 
i filmowej) przez Ośrodek Kultury Ochoty, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191 z póz zm.) Jednocześnie oświadczam, że 
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moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek, 
dokumentujących wszelkie formy mojego uczestnictwa w imprezach związanych z moją działalnością 
jako artysty organizowanych przez Ośrodek Kultury Ochoty oraz, że rozpowszechnianie przez OKO 
mojego wizerunku w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń 
czasowych za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych (na fanpagu) oraz 
w materiałach tradycyjnych (ulotki, plakaty) i prasie. Mam również świadomość, że wszelkie 
informacje o administratorze danych  oraz o przysługującym mi prawach ochrony danych znajdują się 
powyżej. Udzielona zgoda dotycząca mojego wizerunku jest dobrowolna może być w każdym 
momencie cofnięta. Nie udzielenie zgody na wykorzystanie mojego wizerunku spowoduje, że mój 
wizerunek nie będzie nigdzie prezentowany przez OKO.  

    Tak/      Nie/ 
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