Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – Polski
Związek Żeglarski (dalej PZŻ) – z siedzibą w Warszawie przy al. ks. J. Poniatowskiego 1. Dane osobowe
przetwarzane są w celu rejestracji konta i składania wniosków drogą elektroniczną oraz do wykonywania
zadań statutowych PZŻ. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji
konta i składania wniosków drogą elektroniczną.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym w celach marketingowych, do wniesienia skargi do organu
nadzorczego oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania,
którego
dokonano
na
podstawie
zgody
przed
jej
cofnięciem.
W ramach wyrażonej zgody oświadczam, iż wiem i zostałem poinformowany, że moje dane osobowe zostaną
powierzone przez PZŻ innym podmiotom, jedynie i tylko w celach wymienionych wyżej.

________________
data

_________________________
imię i nazwisko

____________________
podpis rodzica/opiekuna

Ja, niżej podpisana/y, w związku z udziałem moim lub mojego dziecka w regatach pod nazwą: „Kinder+Sport
Puchar Trenerów” w 2019 roku (dalej „Regaty”), których Organizatorem jest Polski Związek Żeglarski (dalej „PZŻ”)
– z siedzibą w Warszawie przy al. ks. J. Poniatowskiego 1:
□ wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Ferrero Polska Commercial
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Ferrero”) mojego lub mojego dziecka wizerunku, utrwalonego przez lub
na zlecenie Ferrero Polska Commercial sp. z o.o., na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych w czasie
Regat. Wyrażam zgodę, aby ww. wizerunek był wykorzystywany w szczególności w Internecie (m.in. w mediach
społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz Instagram), w telewizji komercyjnej i publicznej, radio,
sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i
marketingowych (w tym informowania o Regatach i programie Kinder+Sport i ich ewentualnych kolejnych
edycjach, poprzez m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim
gdziekolwiek się znajdują w Internecie (np. na stronach Ferrero, stronie kinderplussport.com, w mediach
społecznościowych m.in. na stronach poświęconych Regatom i Kinder+Sport) oraz za pośrednictwem wszelkich
środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji
wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących
programu Kinder+Sport) związanych z programem Kinder+Sport. W tożsamym zakresie wyrażam zgodę na
wykorzystanie nagrania mojego lub mojego dziecka głosu i łączenie takiego nagrania z innymi utworami.
Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z moim lub mojego dziecka
wizerunkiem. Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem i miejscowością;
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ferrero, moich lub mojego dziecka danych osobowych (obejmujących
imię, miasto pochodzenia, głos oraz wizerunek) w celach promocyjnych w ww. zakresie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach, które zostaną zarejestrowane podczas lub w
związku z Regatami (w tym: wizerunku, głosu zawartych w materiałach zdjęciowych i audio-video, imienia i
miasta z którego pochodzi uczestnik, rodzic lub opiekun) jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej: Ferrero). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w
Ferrero: e-mail: iod.polska@ferrero.com;

Wskazane wyżej dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych i marketingowych Administratora (w
tym informowania o Regatach i programie Kinder+Sport i ich ewentualnych kolejnych edycjach, które obejmować
będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują
w Internecie (np. na stronach Ferrero, stronie kinderplussport.com, w mediach społecznościowych m.in. na
stronach poświęconych Regatom i Kinder+Sport) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu,
w tym telewizji, prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w
tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących programu Kinder+Sport) na
podstawie udzielonej przez Państwa zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 ochronnie danych).
Udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana. Konsekwencją
nieudzielenia lub wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do moment
wycofania zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub
współpracowników Administratora, w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu
i dźwięku lub dostawców usług IT. W ramach wskazanego wyżej celu Państwa dane osobowe mogą również
zostać przekazane w formie materiałów promocyjnych do innych podmiotów Grupy Ferrero oraz mediom (np.
poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram lub YouTube).
Dane osobowe mogą być udostępnione do kraju trzeciego niezapewniającego adekwatnej ochrony danych, w
tym do Stanów Zjednoczonych (tj. do dostawców mediów społecznościowych), odbiorcy tych danych gwarantują
odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez odpowiedni mechanizm w postaci decyzji Komisji
Europejskiej o adekwatności lub zawarcie umowy zawierajacej standardowe klauzule umowne zatwierdzone
przez Komisję Europejską);
Przysługuje Państwu prawo dostępu do ww. danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Przysługuje Państwu również prawo
do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na podany wyżej
adres.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Dane zbierane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych.
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