
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Ja ................................................................................................... (imię i
nazwisko) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BEAR HDWR Łukasz
Gawąd, ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno:

1.      moich danych osobowych (osoba która ukończyła 16 lat);

2. danych osobowych małoletniego
………………………………………………….…
……………...………………………… (imię i nazwisko małoletniego poniżej
16 lat) nad którym sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę w zakresie
wizerunku

– w szczególności zdjęć i materiałów video na których widnieje oraz imienia i
nazwiska w celach określonych w niniejszym zezwoleniu.

Oświadczam, że:

a. zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest
BEAR HDWR Łukasz Gawąd, ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno,
a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na
podstawie zezwolenia na wykorzystanie wizerunku, jak również jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora w zakresie informacyjnym i marketingowym;

b. zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych osobowych
przetwarzanych przez ww. podmiot, o prawie do żądania ich uzupełnienia,
uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia;

c. jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i
efektywnego korzystania z wykonanych fotografii/nagrań video w celach
wskazanych wyżej;

d. zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności zdjęcia, filmy,
drukowane materiały promocyjne, reklamę w Internecie. Wizerunek może być
przetwarzany elektronicznie w szczególności poprzez kadrowanie i retusz,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Wizerunek nie może być
przedstawiony w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

e. przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do
osiągnięcia celów wskazanych wyżej, bez ograniczeń terytorialnych;

f. zostałem poinformowany, że odbiorcami moich danych są osoby korzystające
z usług świadczonych przez administratora, oraz odwiedzające miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej, serwis internetowy i profile w
mediach społecznościowych;



g. niniejszym zrzekam się roszczeń, w tym również o wynagrodzenie
(istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na
potrzeby wskazane w oświadczeniu;

h. zostałem poinformowany o prawie do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

.........................................................

czytelny podpis składającego oświadczenie


