OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I.

Ja niżej podpisany __________________________, zam. __________________________________, niniejszym:
⃣
wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku oraz głosu w materiale audiowizualnym realizowanych przez
Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie we współpracy z Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (zwanej dalej „Klientem”) oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku i głosu na zasadach
przewidzianych w niniejszym oświadczeniu w celu promocji programu Kinder Joy of moving (dalej: „Program”) w
ramach regat Kinder Joy of moving Puchar Trenerów.
⃣
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku i głosu
do celów marketingowych, w tym związanych z promocją Programu w social mediach (Facebook, Youtube,
Instagram) i kreowaniem pozytywnego wizerunku Klienta.
Administratorem danych osobowych jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952),
ul. Wiertnicza 126. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania
danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w informacji o przetwarzaniu danych osobowych
dołączonej do niniejszego formularza
II. Zgoda, o której mowa w pkt I powyżej obejmuje utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku oraz głosu (w
szczególności rozpowszechnianie, zwielokrotnienie) w celach marketingowych i promocyjnych związanych
pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Klienta w Polsce, podejmowanych przez Klienta lub osoby trzecie
działające na zlecenia Klienta. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy komunikacji i publikacji w szczególności
takie jak: rozpowszechnianie w Internecie na portalach informacyjnych, w mediach społecznościowych na
kanałach i profilach Klienta oraz na kanałach partnerów mediowych kampanii, oraz w komunikacji wewnętrznej
firmy.
III. Uprawnienie, o którym mowa w pkt II obejmuje także prawo do dokonywania modyfikacji wizerunku całości lub
części, w tym opatrywania wizerunku elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki wizerunku, łączenia
wizerunku, wypowiedzi z wizerunkami/wypowiedziami innych osób.
IV. Udzielona na podstawie niniejszego Oświadczenia zgoda jest nieograniczona terytorialnie i czasowo.
V. W ramach powyższej zgody upoważniam Klienta do udzielenia w moim imieniu dalszych zgód innym podmiotom,
w tym agencjom reklamowym realizującym usługi reklamowe w ramach Kampanii, partnerom handlowym
Klienta.
VII. W celu uniknięcia wątpliwości, oświadczam że moją intencją jest udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku
oraz głosu we wszelkich materiałach i działaniach mających na celu promocję Kampanii w najszerszym możliwym
zakresie.
VIII. Postanowienia niniejszego oświadczenia dotyczące wizerunku znajdują zastosowanie także do głosu
(wypowiedzi), a także imienia i nazwiska.
IX. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

……………………………………….
(wyraźny podpis)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach, zarejestrowanych podczas lub w związku z Kinder Joy

of moving Puchar Trenerów (w tym: wizerunku, głosu zawartych w materiałach audio-video, imienia i nazwiska)
jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej: Ferrero).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail: iod.polska@ferrero.com;
Wskazane wyżej dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych i wizerunkowych Administratora (w tym
promocji programu Kinder Joy of moving), które obejmować ́ będą ̨ m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie
danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują w Internecie (np., w mediach społecznościowych m.in.
Facebook, Youtube, Instagram) oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero,
oraz w publikacjach Grupy Ferrero) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 ochronnie danych).
Udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana. Konsekwencją nieudzielenia
lub wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do moment wycofania zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników
Administratora, w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu i dźwięku lub dostawców
usług IT. W ramach wskazanego wyżej celu Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane w formie
materiałów promocyjnych do innych podmiotów Grupy Ferrero oraz mediom (np. poprzez zamieszczenie w mediach
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram lub YouTube).
Dane osobowe mogą być udostępnione do kraju trzeciego niezapewniającego adekwatnej ochrony danych, w tym do
Stanów Zjednoczonych (tj. do dostawców mediów społecznościowych), odbiorcy tych danych gwarantują ̨ odpowiedni
poziom ochrony udostępnionych danych poprzez odpowiedni mechanizm w postaci decyzji Komisji Europejskiej o
adekwatności lub zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję
Europejską);
Przysługuje Państwu prawo dostępu do ww. danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Przysługuje Państwu również prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na podany wyżej
adres.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Dane zbierane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych.

