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Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy, KRS 0000038362, NIP 5840253705 
(„Organizator”) 
 

Dotyczy 10 Otwartych Mistrzostw Wizażu i Stylizacji, („Konkurs”), 23 Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA („Wydarzenie”) 
 
proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami 

 

 

Imię i nazwisko i telefon: 
 
 

  

Oświadczam, że przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną stanowiącą integralną część 
Oświadczenia (str. 2 i nast.). * 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Organizatora (Administratora) w celach wskazanych 
niniejszym Oświadczeniu.  
 
Niniejszym wyrażam nieodwołalną, nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku lub głosu przesłanego przeze mnie lub 
utrwalonego formie fotograficznej lub video podczas Konkursu lub Wydarzenia - w całości lub w dowolnym fragmencie, zawierające mój 
wizerunek, wystąpienie itp. -., oraz wykorzystanie treści mojej pracy konkursowej, przez Organizatora na stronie internetowej Wydarzenia, 
na profilach w mediach społecznościowych Wydarzenia, Konkursu lub Organizatora, a także w przygotowywanych materiałach 
promocyjnych lub reklamowych.  

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a wykorzystanie wizerunku zgodnie z 
niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani innych praw.  

Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) 
wykorzystania mojego: 

• wizerunku w tym także głosu, treści wypowiedzi,  

• pracy lub prezentacji konkursowej*  
(* - skreśl, jeżeli nie dotyczy (model)) 

 
w tym wszelkich utworów je zawierających, w szczególności nagrań wideo lub zdjęć, 
na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów/wizerunku: zapis na dowolnym nośniku audiowizualnym, w szczególności na: 

nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, taśmie magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym w Internecie), 

zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką 

światłoczułą, techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym w Internecie), 

b) w zakresie wprowadzania i obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/wizerunek utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału/egzemplarzy, udostępnianie, w szczególności kolportaż druków, ulotek, folderów itp. 

c) w zakresie rozpowszechniania utworów/wizerunku w sposób inny niż określony w lit. b): marketing za pośrednictwem sieci Internet 

w szczególności mediów społecznościowych i innych technik transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych, 

teleinformatycznych i bezprzewodowych;  

d) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, prezentacja i nadawanie a także 

retransmisja oraz publiczne udostępnianie utworu/wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym. 

Oświadczam, że Organizator ma prawo decydować o formie i czasie wykorzystania mojego wizerunku, głosu, mowy, nagrań wideo 

zawierających moje wystąpienie, zdjęć których jestem uczestnikiem, fotografii itd. – w całości lub w formie dowolnych fragmentów w 

związku z prowadzoną promocją działalności Organizatora, w szczególności Wydarzenia oraz Konkursu.. 

 
 

Data, podpis: _________________________ 
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Gdańsk, dnia………..2022 
 
Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku 
 
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 W SPRAWIE 
SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O 
OCHRONIE DANYCH; DALEJ: RODO) INFORMUJEMY, IŻ:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ( dalej zwane również MTG )  z siedzibą 
w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 11, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, 
VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038362, NIP 584 025 37 05 z kapitałem zakładowym 40.332.200. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany w punkcie 1 oraz mailowo na adres: do@mtgsa.com.pl. 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod 
adresem pocztowym MTG z adnotacją sprawy do IODO lub za pośrednictwem adresu e-mail: do@mtgsa.com.pl  

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych,  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Organizatorze art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 

4. Dane osobowe przetwarzane będą 
o w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia, przyznania Nagród, zapewnienia 

kontaktu z uczestnikiem, poinformowania o przyznaniu nagród,  
o w celu wykorzystania Pani/Pana w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez MTG tj. na firmowej stronie 

internetowej oraz portalach społecznościowych w zakresie działalności promocyjnej i marketingowej. 
o w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, 
o w celach niezbędnych do wykorzystania, w tym rozpowszechnienia Pana/Pani wizerunku lub wizerunku osób 

małoletnich, w stosunku do których sprawuje Pan/ Pani władzę rodzicielską lub opiekę, na podstawie zgody, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

o w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, 
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

o osoby korzystające ze stron internetowych MTG, odbiorcy materiałów publikowanych lub autoryzowanych przez MTG w 
zakresie działalności promocyjnej MTG, 

o dostawcy portali społecznościowych (Youtube, Facebook, Instagram, TikTok)* oraz użytkownicy mediów 
społecznościowych, którzy korzystają oraz przeglądają treści publikowane na kanałach MTG w portalach Instagram, 
Facebook, Youtube, TikTok, 

o podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
o osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych, 
o podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 

(podmioty przetwarzające) np. podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacyjne, pomocy prawnej, doradztwa, 
księgowe, usługi ochrony. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane przez administratora z zastrzeżeniem 

charakteru przepływu danych w ramach działalności serwisów YouTube, Facebook i Instagram.*  
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jednakże z uwagi na publiczne 

ujawnienie danych osobowych (wizerunku) – nie można wykluczyć zapoznania się z nimi przez podmioty mające siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie 

wydała decyzji o odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych.* 

 
* - Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych w serwisach: 

• Facebook, Instagram, których dostawcą jest Meta Platforms Ireland Ltd. – znajdą Państwo na stronie: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 

• Youtube - którego dostawcą jest Google Ireland – znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

• TikTok – którego dostawą jest TikTok Technology Limited, spółka irlandzka („TikTok Ireland”) oraz TikTok Information 

Technologies UK Limited („TikTok UK”), spółka brytyjska -  znajdą Państwo na stronie:  

https://www.tiktok.com/safety/pl-pl/privacy-and-security-on-tiktok/ 

 

Data, podpis: _________________________ 
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