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Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na wykorzystanie własnego wizerunku 

 

Oświadczam zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 

Nr 24, poz. 83 ze zm.), że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku  w formie 

fotografii lub filmów wykonanych przez pracowników lub osoby działające na zlecenie spółki DOMAR S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu lub jej spółek zależnych w związku z uczestniczeniem w wydarzeniu pod nazwą 11 Noc z 

designem - warsztaty w dniu 13 czerwca 2019r. 

Zgoda obejmuje nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, wyłącznie na 

potrzeby spółki DOMAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub jej spółek zależnych i dla celów promocji wydarzenia 

pod nazwą 11 Noc z designem. 

Wykorzystywany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być także uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem. Pola eksploatacji wizerunku obejmują wszelkie niekomercyjne formy publikacji, 

drukowane materiały promocyjne, rozpowszechnianie w mediach elektronicznych lub stronach internetowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i adresu e-mail) przez DOMAR S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS 0000104841, NIP 8970022779, w celach 

marketingowych, do czasu odwołania niniejszej zgody lub zakończenia działań marketingowych. Potwierdzam 

otrzymanie informacji, że mam możliwość dostępu do moich danych w celu ich sprostowania, usunięcia lub 

żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak również informacji o możliwości złożenia skargi o organu nadzoru 

nad przetwarzaniem danych osobowych. Dane nie będą przekazane do państw trzecich ani nie będą podlegały 

profilowaniu. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOMAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 14, 53-680 

Wrocław, KRS 0000104841, NIP 8970022779 informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), do czasu odwołania niniejszej zgody. 

 


