
Szczecin, dnia ____________2023 r.

____________________________
Imię i nazwisko 

____________________________
Telefon kontaktowy

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego 
podczas wydarzenia Dron Arena 2023 - Whoop Of Poland - wyścigi mikro dronów

Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia (Organizator) informuje, iż podczas
wydarzenia Dron Arena 2023 - Whoop Of Poland - wyścigi mikro dronów będzie wykonywana
dokumentacja zdjęciowa lub filmowa wydarzenia. 

Uczestnik wydarzenia Dron Arena 2023 - Whoop Of Poland - wyścigi mikro dronów wyraża zgodę na
publikację imienia i nazwiska oraz utrwalanie wizerunku uczestnika podczas wydarzenia Dron Arena
2023 - Whoop Of Poland - wyścigi mikro dronów w postaci zdjęć i wideo oraz (i) jego wielokrotnego
wykorzystania oraz (ii) rozpowszechniania dla nieograniczonego kręgu odbiorców w Internecie dla
celów informacji i promocji wydarzenia oraz FUNDACJI KAMIENICA 1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji
zdrowia wskazanych w niniejszej zgodzie i poniższym oświadczeniu moich danych osobowych (imię,
nazwisko, telefon kontaktowy, wizerunek), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO. Oświadczam, że została mi udostępniona klauzula
informacyjna RODO. 

___________________________

Podpis
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia (dane
kontaktowe: al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, KRS: 0000377928, email: kontakt@kamienica1.pl).

2. Dane są przetwarzane na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj., na podstawie wyrażonej zgody w celu udzielenia zgody na
utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz imienia i nazwiska w związku z udziałem w wydarzeniu i informowaniu o jego
przebiegu; - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom danych takim jak kancelaria prawna, biuro księgowe, Google,
informatykowi tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator.

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 
5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą

przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. 
6. Ma Pan/Pani prawo do skierowania do nas żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych oraz ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Administrator korzysta z usług Google w związku z czym dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego z uwagi na
umieszczenie serwerów, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google Inc. stosuje tzw. wzorcowe klauzule umowne
UE. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

mailto:kontakt@kamienica1.pl

