
_________________, dnia _________________

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Ja,  niżej  podpisany/a  _____________________ zamieszkały/a  w _____________________ przy _____________________
(zwany  dalej  „Wyrażający  zgodę”);  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  mojego  wizerunku przez  Consultronix  Spółkę
Akcyjną, z siedzibą w Balicach (32-083) przy ul. Przemysłowej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000037779, nr NIP:
676-01-15-479, nr REGON: 350653389, o kapitale zakładowym 400.000,00 PLN opłaconym w całości, zwaną dalej „Spółka", w
celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

 Moja zgoda obejmuje publikację mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych i ich publikację na stronie internetowej
Spółki i w firmowych kanałach mediów społecznościowych i w magazynie CX News.

 Mój wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do momentu odwołania niniejszej
zgody.

 Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawienia, żądania usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 Wyrażam  nadto  zgodę  na  przetwarzania  mojego  wizerunku  poprzez  kadrowanie  i  kompozycję,  bez  uzyskania
wcześniejszej zgody.

 Administratorem  danych  osobowych  jest  Consultronix  Spółkę  Akcyjną,  z  siedzibą  w  Balicach  (32-083)  przy  ul.
Przemysłowej  17,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  KRS  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa
Śródmieścia  w Krakowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS pod numerem 0000037779,  nr  NIP:  676-01-15-479,  nr
REGON: 350653389, o kapitale zakładowym 400.000,00 PLN opłaconym w całości.

 Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych w firmie jest Zbigniew Mazgaj.

 Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych związanych
z prowadzoną przez Spółkę działalnością na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

 Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 Przysługuje Panu/Pani prawo:

1) dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  poprawiania,  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;

2) do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na
przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);

3) do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;

 Podanie danych jest dobrowolne.

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

________________________
Data i podpis wyrażającego zgodę


