
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE 

Oświadczam, iż zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 roku (Dz. U. z 2017, poz. 880 ze zm.) w związku z realizacją bezpłatnych warsztatów
pisarskich  pt.  „Budowanie  postaci  na  przykładzie  kryminału”,  podczas  festiwalu  „Gwiazdozbiór
Kryminalny  Kujawy  i  Pomorze"  w  Toruniu  dnia  27 maja 2022 r.  w  Książnicy  Kopernikańskiej,
wyrażam  nieograniczoną  czasowo  oraz  terytorialnie  zgodę  na  nieodpłatne  utrwalenie  oraz
rozpowszechnienie mojego wizerunku przez firmę Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania z
siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Zbożowej 15/47, nr NIP 764 179 43 45, w związku z realizacją
ww.  warsztatów,  poprzez  jego publikację  w celach  marketingowych  i  promocyjnych  na  stronie
internetowej firmy, za pośrednictwem fanpage firmy portali społecznościach takich jak Facebook,
Instagram i  portale  podobne.  Jednocześnie  firma ma prawo do niekomercyjnego korzystania  z
utrwalonego wizerunku w ramach portfolio oraz prezentacji dorobku zawodowego. 

WYRAŻAM ZGODĘ

IMIĘ I NAZWISKO: 
…………………………………
………………………………… …..………...……
data i miejscowość czytelny podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ORAZ JEGO 
PRZETWARZANIA 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest  Firma Magdalena Kostrzewska Maszyna do
pisania, z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Zbożowa 15/47, nr NIP 764 179 43 45 Zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r (RODO), informuję że: 
1) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu
udziału w zadaniu realizowanym w ramach festiwalu „Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze"
w Toruniu dnia 27 maja 2022 r. w Książnicy Kopernikańskiej,
2) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest także warunkiem
udziału w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1) niniejszego dokumentu. W przypadku niepodania
danych osobowych udział w wydarzeniach będzie niemożliwy.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii  Europejskiej  oraz Islandia, Lichtenstein i
Norwegia).
4)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).


