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  Imię i nazwisko modelki / pełnoletniej 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym udzielam Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą                        

w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2, 80 – 831 Gdańsk wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000045872 zwanej dalej „Organizatorem 

Konkursu” oraz osobom fizycznym lub prawnym, z  którymi są  lub będą  związane umową  lub 

innego rodzaju stosunkiem prawnym mającym za przedmiot  dysponowanie fotografiami lub zapisem 

filmowym z moim wizerunkiem, do nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania tego 

wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, w tym 

imprezy pod nazwą Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA 2022 oraz Konkursu Makijażu MAKE-UP 

roku 2022 i w latach następnych. 

 

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i 
przedmiotowych.  
 
Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystywanie, rozpowszechnianie, utrwalanie i 
powielanie zdjęć oraz zapisów filmowych  wykonanych w ramach Targów Kosmetycznych i 
Fryzjerskich URODA 2022 oraz Konkursu Makijażu  MAKE-UP w roku 2022 - za pośrednictwem 
dowolnego medium w szczególności  publikacje w gazetach,  czasopismach okresowych, 
czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, 
konkursach, bilbordach, zaproszeniach, innych materiałach promocyjno-informacyjnych, transmisjach 
telewizyjnych  etc.  
 

Zrzekam się jednocześnie wszelkich praw związanych  z kontrolą i zatwierdzeniem  każdorazowego 

wykorzystania  materiałów z moim wizerunkiem, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu, także w 

przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem  technik 

cyfrowych.  

 

Oświadczam, że w całości przeczytałam / łem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.  

 

 

Gdańsk, dnia ...................................                                                ......................................... 

                                                                                                 Podpis modelki 

 

 

Z zachowaniem przepisów z Ustawy z dnia 4.04 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Dz.u.1994 Nr24 poz. 83. 

 

 

 

 

 



PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 z 2016 r., str. 1-88), 

informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu 

jest Organizator Konkursu, tj. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2, 80 – 831 Gdańsk wpisana do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – 

Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000045872 (dalej jako „Administrator”, „Organizator Konkursu”). 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt  z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iodo@pomorskaizba.com.pl 

3. Modele uczestnicząc w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię 

i nazwisko, wizerunek) przez Organizatora Konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

oraz promocji konkursu. Modele przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest 

dobrowolne i że każdemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Nie wpływa to na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano wcześniej. 

4. Modele oświadczają, że wyrażają zgodę na publikację danych osobowych. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 2, będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie udzielonej zgody oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym 

do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją oraz 

promocją konkursu.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku  mogą zostać 

udostępnione na stronie internetowej Administratora, funpage’u Administratora, na 

stronach www sponsorów nagród  bądź w mediach.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z wyrażoną zgodą na przetwarzanie 

wizerunku.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane dla prawidłowej realizacji 

Konkursu – brak ich udostępnienia uniemożliwia udział jako modela/ modelki w Konkursie. 

10. W oparciu o dane Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

 
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z treścią powyższych oświadczeń, w tym klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu.   

 

 

Gdańsk, dnia ...................................                                                ...................................................... 

                                                                                         Podpis modelki 

mailto:iodo@pomorskaizba.com.pl

