ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisana/y, w związku z udziałem moim / mojego dziecka* w turnieju „Mistrzostwa
w minisiatkówce o puchar Kinder+Sport” („Turniej”), którego Organizatorem jest Polski Związek Piłki
Siatkowej:
□ wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Ferrero Polska
Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie,
Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie mojego / mojego dziecka* wizerunku,
uwiecznionego przez lub na zlecenie Ferrero Polska Commercial sp. z o.o., na zdjęciach i materiałach
filmowych wykonanych w czasie Turnieju. Wyrażam zgodę, aby ww. wizerunek był wykorzystywany
w szczególności w Internecie (m.in. w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz
Instagram), w telewizji komercyjnej i publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub
drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i wizerunkowych związanych z
programem Kinder+Sport. W tożsamym zakresie wyrażam zgodę na wykorzystanie nagrania mojego /
mojego dziecka* głosu i łączenie takiego nagrania z innymi utworami. Oświadczam, iż rezygnuję
z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z moim / mojego dziecka* wizerunkiem. Wyrażam
także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem i miejscowością;
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ferrero, moich i mojego dziecka danych osobowych
(obejmujących imię, nazwisko, miasto pochodzenia, głos oraz wizerunek) w celach promocyjnych w ww.
zakresie.
Imię i nazwisko osoby
udzielającej zgody

Imię i nazwisko dziecka
(jeśli zgoda dotyczy dziecka)

Miasto

Podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, jest Ferrero Polska
Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem:
iod.polska@ferrero.com.
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Wskazane wyżej dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych Administratora 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,
Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz mediom (np. poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych
takich jak Facebook, Instagram lub YouTube).
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.

Załącznik 5
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W MINISIATKÓWCE O PUCHAR KINDER+SPORT
ZABRZE 2019
http://www.minisiatkowka.pl/
email: kinder2019@szps.pl

