Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Złotych Certyfikatów Rzetelności 2019

ZGODA
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgadzam
się na nieodpłatne korzystanie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, przez Kaczmarski Group
Sp. z o.o. sp. k., KRS: 0000755712 (dalej jako: RZF), z mojego wizerunku, w związku z organizacją
rozdania wyróżnień Programu Rzetelna Firma, w celach marketingowych związanych z promocją
Programu Rzetelna Firma oraz prowadzoną przez RZF działalnością, w szczególności w postaci
publikacji mojego wizerunku w Internecie oraz materiałach reklamowych i promocyjnych Programu
Rzetelna Firma oraz RZF, w tym w zestawieniu z wizerunkami innych osób oraz z towarzyszącym
wizerunkowi tekstem.
Pani/Pana dane będą administrowane przez Kaczmarski Group Sp. z o.o. sp. k., ul. Danuty
Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000755712; NIP: 8952053350 (dalej jako: RZF). Kontakt
z RZF możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych:
iod@kaczmarskigroup.pl oraz bezpośrednio w siedzibie RZF.
Udzielając zezwolenia na publikację wizerunku przez Kaczmarski Group Sp. z o.o. sp. k., KRS:
0000755712 (dalej jako: RZF) wyraża Pani/Pan jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (zgoda wyrażana jest poprzez akceptację Regulaminu Programu Złotych Certyfikatów
Rzetelności 2019) w związku z organizacją rozdania wyróżnień Programu Rzetelna Firma, w celach
marketingowych związanych z promocją Programu Rzetelna Firma oraz prowadzoną przez RZF
działalnością. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez RZF na podstawie 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 ochronie
danych, RODO), do czasu realizacji wyżej wskazanych celów lub do wycofania Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych lub do czasu wycofania zezwolenia na publikację wizerunku. Po tym czasie dane
mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO), do czasu ich przedawnienia przewidzianego przepisami prawa.
Podanie danych jest dobrowolne. W związku z publikacją materiałów (w tym relacji foto/wideo)
z rozdania wyróżnień Rzetelnej Firmy, Pani/Pana dane będą publikowane nieograniczonemu kręgowi
odbiorców, za pośrednictwem stron internetowych, mediów społecznościowych i sieci Internet, w tym
odbiorcom w państwach trzecich. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom
zapewniającym obsługę techniczną i IT.
Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do
wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy
wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
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