ZGODA NA PRZETWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Udzielona w dniu ………………, dla:
GTX HANEX PLASTIC Sp. z.o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303
Dąbrowa Górnicza, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, a wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183054, Numer NIP:
7820021269, Numer REGON: 631536812, kapitał zakładowy: 735.000,00 zł, dane kontaktowe: adres
mail: kontakt@hanex.com.pl telefon: 32 268 39 00, fax: 32 260 37 40
przez
Nazwisko i imię (proszę wpisać czytelnie, drukowanymi): ……………………………………………………….……..….
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………………….………..,
data urodzenia: ………………………. zwanym dalej „Uprawnionym”,

I.

Definicje:
Przyjmuje się, że na potrzeby niniejszego dokumentu:
1. „Uprawniony” oznacza osobę, której wizerunek ma być rozpowszechniany lub której
przysługuje prawo do wizerunku, który ma być rozpowszechniany,
2. GTX HANEX PLASTIC Sp. z.o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41303 Dąbrowa Górnicza, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, a wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000183054, Numer NIP: 7820021269, Numer REGON: 631536812, kapitał zakładowy:
735.000,00 zł, dane kontaktowe: adres mail: kontakt@hanex.com.pl telefon: 32 268 39 00,
fax: 32 260 37 40
3. „Rozpowszechnianie wizerunku” będzie oznaczać publiczne udostępnianie wizerunku, bez
ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, jako elementu Fotografii, w jakikolwiek sposób,
w tym w formie drukowanej i elektronicznej, a także publiczne udostępnianie Fotografii w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (ze szczególnym uwzględnieniem stron internetowych, prasy, materiałów
promocyjnych i informacyjnych).
4. „Korzystanie z wizerunku” będzie oznaczać inne niż Rozpowszechnianie wizerunku, sposoby
korzystania z wizerunku w zakresie potrzebnym do przygotowania Fotografii oraz
Rozpowszechniania wizerunku, bez ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w tym (i)
utrwalanie wizerunku na dowolnym nośniku, w tym w formie elektronicznej (ii)
zwielokrotnianie tak utrwalonego wizerunku, (iii) przechowywanie tak utrwalonego
wizerunku, (iv) utrwalanie na dowolnym nośniku, w tym w formie elektronicznej, Fotografii,
których elementem jest wizerunek, (v) zwielokrotnianie tak utrwalonej Fotografii, (vi)
przechowywanie tak utrwalonej Fotografii.
5. „Dysponowanie wizerunkiem” będzie oznaczać łącznie Rozpowszechnianie wizerunku oraz
Korzystanie z wizerunku. Dysponowanie wizerunkiem nie jest ograniczone czasowo oraz
terytorialnie.

6. „Cel Dysponowania wizerunkiem” będzie oznaczać (1) przygotowanie Fotografii oraz (2)
publikowanie i rozpowszechnianie Fotografii w materiałach Spółki „GTX HANEX PLASTIC” Sp.
z.o.o., w tym promocyjnych oraz informacyjnych (3) publiczne udostępnianie Fotografii,
których elementem jest wizerunek w celu reklamowania, promowania oraz marketingu
Spółki „GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o., przy czym takie publiczne udostępnianie może
nastąpić w jakikolwiek sposób, z uwzględnieniem przypadków, w których dostęp do
Fotografii ma nieograniczona liczba nieokreślonych podmiotów, w tym między innymi
poprzez (i) udostępnienie Fotografii na stronie internetowej Spółki „GTX HANEX PLASTIC”
Sp. z.o.o, na innej stronie internetowej lub w serwisie społecznościowym, (ii) poprzez
wprowadzanie do obrotu, za lub bez wynagrodzenia, jakichkolwiek nośników (np. płyty
DVD), na których utrwalono Fotografie, wraz z wizerunkiem. (iii) udostępnienie w prasie, (iv)
udostępnienie w ogólnodostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych Spółki
„GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o,
7. RODO - rozporządzenie 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), (Dz. Urz. UE L 119/1),
8. „Dane Osobowe” oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
9. „Przetwarzanie Danych Osobowych” oznacza przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt
2 RODO, tj. wykonywanie przez Przetwarzającego (odpowiednio osoby fizyczne zatrudnione
przez Przetwarzającego) jakichkolwiek operacji na przekazanych do przetwarzania danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza tych, które wykonywane są w Systemie
Informatycznym,
10. „Administrator” oznacza organ, instytucję, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę,
decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla
uznania za „Administratora” zgodnie z przepisami RODO,
11. „Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora,
12. „Personel” oznacza pracowników, członków organów, współpracowników i
podwykonawców Przetwarzającego, którzy bezpośrednio wykonywać będą obowiązki
przetwarzającego wynikające z postanowień niniejszej Umowy.

II.

Oświadczenia Uprawnionego.
1. Uprawniony jest świadomy, że udzielając niniejszej zgody wyraża zgodę na Dysponowanie
wizerunkiem Uprawnionego przez Spółkę „GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o. zgodnie z Celem
Dysponowania wizerunkiem. W szczególności Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do
Dysponowania wizerunkiem może dojść w każdym czasie po złożeniu niniejszego
oświadczenia oraz w dowolnym kraju, przy czym Spółka “GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o nie
ma obowiązku Dysponowania wizerunkiem.
2. Uprawniony jest świadomy, iż Spółka “GTX HANEX PLASTIC” może upoważnić inny podmiot
do Dysponowania wizerunkiem Uprawnionego zgodnie z Celem Dysponowania wizerunkiem
(np. podmiot, który przygotowuje Fotografie), w całości lub w części, i w tym zakresie

3.

4.

5.

6.
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8.
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III.

Uprawniony przyjmuje również do wiadomości, iż udzielając poniższej zgody wyraża na takie
działania zgodę.
Uprawniony jest świadomy, że w ramach Dysponowania wizerunkiem Uprawnionego
zgodnie z Celem Dysponowania wizerunkiem, wizerunek Uprawnionego będzie mógł być
łączony z lub będzie mógł występować obok zdjęć, tekstów, postaci i innych elementów
Fotografii, a także innych treści, w tym komentarzy, utworów audiowizualnych,
wideogramów, fonogramów lub wszelkich innych przejawów działalności człowieka
niebędących utworami, które są lub mogą być dostępne obok Fotografii (np. na stronie
internetowej Spółki „GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o), a także, że wszelkie utrwalenia
wizerunku Uprawnionego będą mogły być zmieniane, w zakresie potrzebnym do
przygotowania Fotografii lub Dysponowania wizerunkiem, przy czym Uprawniony nie będzie
miał obowiązku, ani uprawnienia do akceptacji efektu końcowego, i w tym zakresie
Uprawniony przyjmuje również do wiadomości, iż udzielając poniższej zgody wyraża na takie
działania zgodę.
Uprawniony jest świadomy, że udzielając niniejszej zgody gwarantuje, iż jest jedynym
uprawnionym do wizerunku, w tym z tytułu wszelkich praw do wizerunku oraz, że brak jest
jakichkolwiek okoliczności faktycznych lub prawnych, które czyniłyby niemożliwym należyte
wykonanie obowiązków Uprawnionego wynikających z niniejszego oświadczenia oraz
Dysponowanie wizerunkiem Uprawnionego przez Spółkę „GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o
zgodnie z Celem Dysponowania wizerunkiem, w tym nie zawierał on żadnych umów
dotyczących wizerunku, w szczególności umów na podstawie, których Uprawniony
upoważniłby inny podmiot do korzystania z wizerunku Uprawnionego na zasadzie
wyłączności.
Uprawniony przyjmuje do wiadomości, iż udzielając niniejszej zgody na Dysponowanie
wizerunkiem Uprawnionego przez Spółkę „GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o zgodnie z Celem
Dysponowania wizerunkiem Uprawnionemu nie należy się wynagrodzenie.
Uprawniony jest świadomy, iż niniejsze oświadczenie w żaden sposób nie ogranicza, ani nie
wyłącza uprawnienia Spółki „GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o do rozpowszechniania
wizerunku Uprawnionego w przypadkach i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w
tym, gdy „GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o rozpowszechnia wizerunek Uprawnionego, jako
osoby będącej szczegółem całości.
Uprawniony jest świadomy, że wszelkie zmiany lub uzupełnienia oświadczenia
Uprawnionego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Uprawniony jest świadomy, że w przypadku, gdyby jakakolwiek część oświadczenia
Uprawnionego została uznana za nieważną, przyjmuje się, że oświadczenie Uprawnionego
obowiązuje, jako całość i, że w miejsce postanowień nieważnych wprowadzone zostaną
postanowienia ważne, które w swym brzmieniu są najbardziej zbliżone do postanowień
uznanych za nieważne. Postanowienie to dotyczy odpowiednio bezskuteczności.
Uprawniony jest świadomy, że niniejsze oświadczenie ma zastosowanie również do tych
przypadków, w których Spółka „GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o rozpoczęła Dysponowanie
wizerunkiem Uprawnionego lub Dysponowała wizerunkiem Uprawnionego zgodnie z Celem
Dysponowania wizerunkiem przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia.
Uprawniony jest świadomy, że niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do każdego
przypadku Dysponowania wizerunkiem Uprawnionego przez Spółkę „GTX HANEX PLASTIC”
Sp. z.o.o zgodnie z Celem Dysponowania wizerunkiem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO wskazujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest “GTX HANEX PLASTIC” Sp. z.o.o. kontakt
mailowy pod adresem: kontakt@hanex.com.pl
2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w
takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom
upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom
przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym
odbiorcom danych.
3. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez
przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kontakt@hanex.com.pl bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
5. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym,
ani warunkiem zawarcia umowy.
7. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

❑ Wyrażam zgodę na Dysponowanie moim wizerunkiem przez GTX HANEX PLASTIC Sp. z.o.o., z
siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza zgodnie z opisanym
w pkt I ust.6 niniejszego dokumentu Celem Dysponowania Wizerunkiem i na warunkach wskazanych
i szczegółowo opisanych w pkt II ust. 1-10 niniejszego dokumentu, przy czym oświadczam, że treść
tych zapisów, warunków jest mi znana i zrozumiała dla mnie.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku przez
Administratora - przez GTX HANEX PLASTIC Sp. z.o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul.
Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza w celu ………………………………..……………...

Data i podpis …………………………………………………………..…….
Numer zgody …………………………..
(nadaje GTX HANEX PLASTIC )

