Miejscowość i data: ………………………
Ja, niżej podpisana/y: …………………………
Data urodzenia: ……………………………….
Zamieszkała/y: ……………………………….
…………………………………………………
wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej
lub nagrania wideo przez Polwell Sp. z o.o. (Administrator) i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
(wraz z możliwością jego opisania imieniem, nazwiskiem, pseudonimem) w celach wskazanych
poniżej:








publikacja na stronach internetowych Administratora,
publikacja w mediach społecznościowych Administratora,
publikacja w materiałach reklamowych, ofertowych, promocyjnych Administratora,
publikacja w materiałach wewnętrznych Administratora,
publikacja w materiałach prasowych związanych z prezentacją firmy Administratora, w tym
marki Montibello lub jej produktów,
publikacja podczas eventów związanych z prezentacją firmy Administratora.

Przyjmuję do wiadomości, że:
1) przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga mojej uprzedniej pisemnej
zgody na taką czynność,
2) dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek, pseudonim) będą wykorzystywane zgodnie
z treścią poniższego obowiązku informacyjnego.

Udzielona zgoda może być wycofana w każdym momencie.
Podpis………………………..

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia/nagrania
z przyjęć, zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego
ujęcia), nie wymaga zgody (podstawa prawna: art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLWELL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 12
w Bydgoszczy (85-461) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174805,
NIP 967-117-15-32, REGON 093144028.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Pani/Panu praw
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail:
montibello@montibello.pl.
1)
2)
3)
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Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.
1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych będzie wyeksponowanie zdjęć wraz z stosownym
opisem, których zakres wynika z udzielonej zgody.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem
możliwości wyeksponowania zdjęć wraz z ich opisem w zakresie wynikającym z udzielonej zgody.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego wycofania zgody. Wycofanie zgody nie
wpływa na legalność przetwarzania danych przed dniem jej wycofania.
Administrator danych będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki
obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie
mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych
przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo:
a) do dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO;
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21
RODO;
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą
przesłanki z art. 20 RODO;
g) wycofania udzielonej zgody.
Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

