………………………………., dn. ……………………………….

Dane składającego oświadczenie:
…………………………………………………
…………………………………………………
(imię (imiona) i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) niniejszym zezwalam na nieodpłatne, wielokrotne
rozpowszechnianie przez BMI Braas Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45- 20), przy ul. Wschodniej 26
(zwanej dalej Administratorem) mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz materiałach z moim
wizerunkiem w celu promowania działalności Spółki, w tym na stronie internetowej, pro lach
Administratora w mediach społecznościowych, w ofertach kierowanych do klientów, w materiałach
marke ngowych Administratora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Niniejsze zezwolenie obejmuje rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego
medium, w tym umieszczanie wizerunku na stronie www Administratora, portalach
społecznościowych, artykułach w prasie.
Fotogra e mogą zostać poddane obróbce według uznania Administratora m.in. poprzez
kadrowanie i kompozycję, bez konieczności kontroli i zatwierdzania przeze mnie każdorazowego
wykorzystania wizerunku, także w przypadku wykorzystywania zdjęć w celu łączenia z innymi
obrazami z użyciem technik cyfrowych, analogowych, bądź innych.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w całości
przeczytałam/em* treść powyższych informacji i w pełni je rozumiem.

…………………………….
(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1.

Administratorem danych osobowych jest BMI Braas Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45- 20), przy
ul. Wschodniej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000097246, NIP: 7340018178, REGON: 490397905.

2.

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych oraz pod
numerem telefonu 77 541 20 00, bądź mailowo na adres: info-braas.pl@bmigroup.com

3.

Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod.braas@bmigroup.com lub pisemnie
na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”

4.

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w następujących celach:
•

promowania działalności Administratora na stronie www Administratora, w portalach
społecznościowych; artykułach w prasie; – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na
rozpowszechnianie wizerunku podmiotów danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

•

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami, w tym w związku z prowadzeniem
postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do publikacji danych.

6.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do:
•

realizacji prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w przypadku ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);

•

do chwili skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą
(w przypadku ich przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7.

Administrator będzie uprawniony do przekazania danych osobowych dalej, ale tylko w sytuacjach, gdy do
opublikowania zdjęć będzie musiał skorzystać z usług innych podmiotów (np. rm poligra cznych, agencji
marke ngowych, rm świadczących usługi informatyczne) – na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Odbiorcami danych osobowych będą
Facebook Ireland Ltd.; oraz wszelkie inne osoby, do których będą kierowane niniejsze dane osobowe, w tym
m.in. osoby odwiedzające stronę www Administratora, oglądające lmy w stacjach telewizyjnych, czy też
czytający prasę. Dane osobowe mogą być także udostępnianie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa w celu i zakresie realizacji przez te podmioty ich ustawowych uprawnień.

8.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego
poziomu zabezpieczeń tak, aby zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.

9.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym pro lowaniu.

