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Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę jest
równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji zadań ustawowych i statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Kołobrzegu.
Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia
uczestników, zapis ﬁlmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i
promocyjnych.
Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności
poprzez umieszczanie fotograﬁi, ﬁlmów i nagrań dźwiękowych w serwisach
internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach
przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób
trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotograﬁe i ﬁlmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez
Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany
przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu
jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do
wynagrodzenia.
Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach
nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w
celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić
to osobie prowadzącej daną imprezę.
Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane
przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak
przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach
komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.
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