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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

wyrażam zgodę
na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnienie przez Klinikę Osipowicz & Turkowski sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji 
podatkowej (NIP): 5213873364, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000798762, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 
Wojewodę Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej 000000214025 („Klinika”),

mojego wizerunku, głosu lub imienia, zawartych w materiałach naukowych, edukacyjnych, informacyjnych 
lub promocyjnych sporządzonych przez lub na rzecz Kliniki, w tym wykorzystywanych przez Klinikę lub 
podmioty trzecie, a w szczególności w prezentacjach, fotografiach, filmach i publikacjach, bez względu na 
sposób rozpowszechnienia, w tym wpisach w portalach społecznościowych (łącznie „Materiały” lub z osobna 
„Materiał”), jako materiału naukowego, edukacyjnego, informacyjnego lub promocyjnego, jego fragmentu 
lub elementu, na następujących polach eksploatacji

1. utrwalenie w dowolnej formie, m.in. elektronicznej, cyfrowej, magnetycznej, w tym utrwalenie  
na nośnikach materialnych, niezależnie od systemu, formatu i standardu;

2. zwielokrotnienie wszelkimi technikami i metodami, na wszelkich nośnikach, w tym techniką filmową, 
telewizyjną, drukarską, cyfrową i optyczną;

3. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnienie, w tym poprzez sprzedaż, użyczenie, najem, dzierżawę, 
udzielenie licencji;

4. wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, serwera, telefonu, tabletu, telewizora lub 
innego urządzenia będącego w stanie przetwarzać, wyświetlać lub rozpowszechniać Materiały lub ich 
poszczególne fragmenty lub utwory powstałe przy okazji tworzenia Materiałów, a także wprowadzenie 
do sieci multimedialnej lub elektronicznej oraz wszelkich innych nośników przetwarzania cyfrowego lub 
analogowego;

5. wprowadzenie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej;

6. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
samodzielnie lub jako część dzieła, w tym na targach, wystawach, festiwalach, itp., a także publiczne 
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
m.in. udostępnienie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, w tym takich 
umożliwiających pobranie Materiału lub jego poszczególnych fragmentów lub utworów powstałych 
przy okazji tworzenia Materiału do pamięci urządzeń oraz inne dowolne sposoby eksploatacji w sieci 
Internet oraz w innych sieciach telekomunikacyjnych, a ponadto wykorzystywanie, zarówno w całości, 
jak i we fragmentach, w materiałach reklamowych, informacyjnych, promocyjnych lub marketingowych, 
włączenie do własnych lub cudzych utworów lub ich opracowań, w postaci oryginalnej lub w postaci 
fragmentów lub opracowań;

7. wielokrotne odtwarzanie za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania  
i odczytywania plików audio i video w dowolnej technologii;

8. wykorzystanie w filmach, w innych utworach audiowizualnych, formatach, konkursach oraz w reklamach, 
we wszelkiej formie, w szczególności telewizyjnej, radiowej, internetowej, ulicznej i w inny sposób;

9. publikowanie w prasie, wydawnictwie książkowym, radiu, telewizji, sieciach kablowych, otwartych  

Ja, niżej podpisana/y 
(imię i nazwisko)
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i zamkniętych systemach dystrybucji opartych o IP;

10. rozpowszechnianie na nośnikach informacji elektronicznej, udostępnianie w sieciach komputerowych 
przewodowych i bezprzewodowych, elektronicznych bazach danych, platformach dystrybucji treści;

11. dokonywanie przedruków lub montażu;

12. dokonywanie zmian, włączenie do utworów zbiorowych i wykorzystanie w powyższym zakresie, 
wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, wydawnictwach drukowanych,  
na zewnętrznych nośnikach informacji.

Ww. upoważnienie obejmuje także korzystanie z mojego wizerunku, głosu lub imienia utrwalonych na zdjęciach 
lub nagraniach, które powstały przy tworzeniu Materiału, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

Oświadczam, że utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku, głosu lub imienia w zakresie wskazanym 
powyżej, tj. w Materiale lub jego wybranym fragmencie, a także poza Materiałem, w szczególności na zdjęciach 
lub nagraniach, które powstały przy tworzeniu Materiału, nie narusza moich dóbr osobistych i nie będę z tego 
tytułu dochodzić żadnych roszczeń w stosunku do Kliniki lub nabywców praw do Materiału.

Oświadczam, że w przypadku przeniesienia przez Klinikę praw do Materiału na inną osobę lub podmiot, 
udzielone przeze mnie upoważnienia i zgody, o których mowa powyżej, należy stosować odpowiednio do ww. 
osób lub podmiotów.

Oświadczam, że ww. upoważnienie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Podpis:
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

wyrażam zgodę

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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) („RODO”),

na przetwarzanie przez Klinikę Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka  
24B/U1, 00-716 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213873364, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798762 („Administrator”),

moich danych osobowych w zakresie wizerunku, głosu lub imienia dla potrzeb publicznego wyświetlania,  
w tym na stronie internetowej i portalach społecznościowych Administratora (Facebook, Instagram, YouTube, 
LinkedIn i in.), materiałów video i zdjęć z przebiegu udzielanych u Administratora świadczeń zdrowotnych lub 
prowadzonej przez Administratora działalności.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, 
na co wyrażam zgodę.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że przysługują mi następujące prawa:

1. dostępu do dotyczących mnie danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są 
niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na administratora, jeżeli uważam,  
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;

4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych 
przez Administratora, zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Ja, niżej podpisana/y 
(imię i nazwisko)

Podpis:

Data:

Miejscowość:



ul. Bartycka 24B/ U1
00-716 Warszawa- Mokotów

ul. Popularna 13
02-473 Warszawa- Włochy

ul. Zgrupowania AK Żmija 12,
01-864 Warszawa - Bielany

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ 

W INTERNECIE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) 
(„RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Osipowicz & Turkowski sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 
(NIP): 5213873364, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000798762 („Administrator”);

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszystkie 
sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeżeli ma Pani/Pan pytania 
dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach działalności 
Administratora, albo przysługujących Pani/Panu w związku z tym praw, może się Pani/Pan skontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych:

a) listownie na adres: Klinika Osipowicz & Turkowski, ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa (z dopiskiem 
IOD); lub

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@klinikaotco.pl;

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów), w celu publicznego wyświetlania, w tym na stronie internetowej i portalach 
społecznościowych Administratora (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn i in.), materiałów video i zdjęć 
z przebiegu udzielanych u Administratora świadczeń zdrowotnych lub prowadzonej przez Administratora 
działalności;

4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: wizerunek, głos, imię;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji działań w celach 
promocyjnych i informacyjnych, a po zakończeniu ich realizacji, do czasu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń, nie dłużej niż przez trzy lata;

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, czyli osoby, z 
którymi Administrator współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych, zewnętrzni dostawcy 
usług, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, np. 
dostawcy usług teleinformatycznych, a także inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w 
imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje 
uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie odrębnych przepisów;

7. Administrator zachowuje Pani/Pana dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym 
dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z których usług korzysta Administrator w 
trakcie ich przetwarzania, które mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Ww. 
kraje mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Administrator 
dokłada wszelkich starań, aby przekazanie tych danych nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony 
zagwarantowanego przez RODO. W konsekwencji, Pani/Pana dane mogą być przekazane wyłącznie 
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do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono 
odpowiedni stopień ochrony danych. Listę państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję 
potwierdzającą zapewnienie odpowiedniej ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/
adequacy-decisions_en#relatedlinks. 

Jeżeli w stosunku do kraju trzeciego nie wydano ww. decyzji, dane osobowe mogą być przekazane do tego 
państwa wyłącznie na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski 
organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub 
zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. W razie braku odpowiednich zabezpieczeń w kraju, do którego 
dane mają być przekazane, przekazanie danych nastąpi na podstawie Pani/Pana zgody. Przed wyrażeniem 
zgody Administrator poinformuje Pana/Panią o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem;

9. przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, 
jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 
otrzymania ich kopii;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na 
Administratora, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;

d) w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano przed cofnięciem);

10. podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.


