ZGODA NA BEZPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja,................................................................................., udzielam zezwolenia spółce VIVO!
Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:
0000394166, adres do kontaktu: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa (Właściciel centrum
handlowego), na bezpłatne utrwalenie i/lub rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku
mojego dziecka* uwiecznionego na fotografiach/nagraniach audio-video w dniu 3
października 2020 r. podczas Biegu Urodzinowego „Biegam z VIVO!” (Wydarzenie). Pole
eksploatacji wizerunku obejmuje terytorium Polski, od dnia utrwalenia w: prasie, Internecie
(w tym na profilu Właściciela centrum handlowego w mediach społecznościowych i na
stronach www centrum handlowego Właściciela, telebimach), telewizji i na materiałach
outdoor/indoor, materiałach POS (w tym w środkach komunikacji miejskiej, na mobilach)
oraz w materiałach będących relacjami z wydarzenia.
Administratorem moich danych w postaci imienia i nazwiska i wizerunku lub odpowiednio imienia i nazwiska oraz
wizerunku dziecka oraz imienia i nazwiska opiekuna prawnego jest Właściciel centrum handlowego. Dane
przetwarzane będą przez okres czasu wskazany powyżej w treści zgody i po tym czasie usunięte. Odbiorcami
danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Właściciela centrum handlowego usługi marketingowe, w tym w
zakresie utrzymania stron internetowych centrum handlowego, profilu w mediach społecznościowych, a także
zajmujące się organizacją wydarzeń (w tym Wydarzenia)
w centrum handlowym, świadczące usługi związane z tworzeniem, produkcją lub rozpowszechnianiem treści
reklamowych, jak również zarządcy centrum handlowego, podmioty grupy IMMOFINANZ współpracujące z
Właścicielem centrum handlowego w ramach Wydarzenia, dziennikarze. Facebook, podobnie jak Youtube,
których serwery mogą znajdować się
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na których przechowywane może być wizerunek, są stroną
Porozumienia
w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przewidującego ochronę danych osobowych na poziomie
porównywalnym z ochroną obowiązującą w Unii Europejskiej rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Polityki ochrony danych
dostępne są pod adresem: https://facebook.com/about/privacy/ oraz
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Wizerunek będzie rozpowszechniany w zakresie udzielonej zgody
przez czas, na który udzielona została Spółce licencja na jej rozpowszechnianie na stronie/kanale
społecznościowym przez twórcę lub do czasu cofnięcia zgody, którą to zgodę (w odniesieniu do wszystkich
przetwarzanych na gruncie niniejszej zgody danych) można cofnąć w każdym czasie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda wyrażona zostaje na
gruncie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO a podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika ani z obowiązków
ustawowych ani z umownych. Administrator nie wykorzystuje wyżej wymienionych danych osobowych na poczet
zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec osoby utrwalanej na zdjęciu lub nagraniu, w tym jej
profilowania. Uprawnionemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora można kierować za pośrednictwem formularza dostępnego na:https://immofinanz.com/en/gdpr.

_____________________, dnia ________________________ r.
* niewłaściwe skreślić

__________________________
czytelny podpis

