
 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Gdyni Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia (dalej Administrator) moich 
danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych  podczas 
wydarzeń Gdyńskiego Szlaku Modernizmu takich jak (prelekcje, spacery, wystawy, festiwal architektury, 
warsztaty kreatywne) oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez 
umieszczenie tych zdjęć i filmów na stronie internetowej Administratora oraz jego profilu prowadzonym 
na portalu społecznościowym Facebook zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 880 z póz. zm). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na 
cele promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora. 

………………………………………….      ………………………………………… 

(miejscowość, data)        (podpis) 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia; 

2. Dane osobowe zbierane są w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody, na podstawie  art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej 

Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalu społecznościowym 

Facebook 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich zgodnie z 

zasadami ochrony danych osobowych portalu społecznościowego Facebook, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 



7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 
 
 

 

 


