…………………………………………..
/data/

OŚWIADCZENIE (ZGODA WIZERUNKOWA)
Ja niżej podpisana/-y,
korzystanie

……………………………………………………………..

wyrażam

zgodę

na

/imię i nazwisko/

przez LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku (nr KRS 778) oraz przez jej spółki zależne (dalej Grupa
LPP) z mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w dniach 6 – 7 sierpnia
2022, w Projektorni GAK, ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk.
(dalej: „Wizerunek”), przez czas nieograniczony, bez ograniczeń terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzenie zdjęć zawierających Wizerunek do pamięci komputera, serwera, serwera
internetowego;
2)

wprowadzenie zdjęć zawierających Wizerunek do sieci Internet – w tym w
szczególności, lecz nie wyłącznie, zamieszczenie na stronach internetowych oraz
profilach na portalach społecznościowych spółek z Grupy LPP, oraz należących do LPP
marek; przy czym zdjęcia mogą być również zamieszczane przez osoby występujące w
imieniu spółek z Grupy LPP za pośrednictwem ich prywatnych profili na portalach
społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, Tik Tok), wyłącznie w kontekście
współpracy z którąkolwiek ze spółek z Grupy LPP – na przykład w celu poszukiwania
kandydatów do pracy bądź współpracy

3)

wprowadzenie zdjęć zawierających Wizerunek do sieci komputerowej intranet spółek z
Grupy LPP

4)

utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć zawierających Wizerunek drukiem i na nośnikach
informatycznych;

5)

wykorzystywanie zdjęć zawierających Wizerunek dla celów informacyjnych i prezentacji
korporacyjnych spółek z Grupy LPP oraz dla potrzeb marketingu, reklamy i promocji
spółek z Grupy LPP, w szczególności jako materiały dla mediów tradycyjnych
i elektronicznych oraz dla produkcji materiałów marketingowych POS (ulotki, plakaty,
foldery),

6)

publicznej prezentacji zdjęć zawierających Wizerunek.

Oświadczam, że jestem świadoma/y faktu, iż wprowadzenie zdjęć do sieci Internet wiąże się
publicznym rozpowszechnieniem Wizerunku, do którego może mieć dostęp każda osoba w
wybranym przez siebie czasie i miejscu.
Dodatkowo zostałam/em poinformowana/y, iż w przypadku zakończenia współpracy z Grupą
LPP mogę żądać zaprzestania korzystania z materiałów zawierających Wizerunek, mając
jednak na uwadze, iż całkowite usunięcie materiału z sieci Internet może się okazać
niemożliwe.
………………………………………………….
/podpis/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, stanowiska
służbowego, na potrzeby opisane w zgodzie na korzystanie z Wizerunku, w celach tam
wskazanych. Oświadczam, że zgodę wyrażam dobrowolnie i otrzymałam/em informację o
przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych prawach do:
cofnięcia zgody, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ograniczenia przetwarzania,
wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, poprawiania danych, przekazania
wskazanemu przeze mnie podmiotowi, żądania informacji o zakresie przetwarzania, prawie
do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zostałam/em poinformowana/y, że zgłoszenie przez mnie któregokolwiek z żądań nie
wpłynie na wykonane już czynności jak również mam świadomość, iż zdjęcia bądź inne
materiały z moim udziałem umieszczone w sieci Internet mogą tam pozostać przez czas
nieoznaczony, również po zgłoszeniu przeze mnie któregokolwiek z żądań wskazanych w
zdaniu poprzedzającym.

………………………………………………….
/data i podpis/

