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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu 
„Daj przepisa” z dnia 21 marca 2019 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a _______________________________________________________ niniejszym udzie-
lam nieodpłatnej zgody na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na materiałach filmo-
wych i fotografiach powstałych w trakcie realizacji konkursu „Daj przepisa” , a także udzielam 
zgody na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska w związku z tymi materiałami i fotografiami. 
Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Kulczyk Foundation, przekazanych przeze 
mnie moich danych osobowych ujawnionych w tych materiałach oraz formularzu zgłoszenio-
wym, w celach realizacji konkursu, promocji fundacji i podmiotów współpracujących. 
 
I. Niniejszym potwierdzam, iż Kulczyk Foundation oraz jakikolwiek inny podmiot, który nabędzie 
prawa autorskie do materiałów, na których utrwalony będzie mój wizerunek, uprawniony jest do 
posługiwania się i rozpowszechniania mojego wizerunku w dowolnym zakresie, w szczególno-
ści w zakresie realizacji konkursu „Daj przepisa” lub jakiegokolwiek innego programu lub pro-
jektu realizowanego przez Kulczyk Foundation, w tym:  
• wykorzystania w materiałach reklamowych i promocyjnych,  
• utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w dowolnym systemie, formacie i na do-

wolnym nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 
cyfrowo, 

• wprowadzania do obrotu oraz wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej 
i/lub multimedialnej, do baz danych,    

• publicznego udostępniania lub odtwarzania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach 
dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, 
w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, 
dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, 
connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także 
w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i 
urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub 
przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci 
przesyłu danych), 

• wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, 
• nadawania lub reemitowania analogowego oraz cyfrowego (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe lub 
bezprzewodowe przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem 
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, 
DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

Ponadto wyrażam zgodę na łączenie materiałów filmowych i fotografii, na których utrwalony 
został mój wizerunek z innymi materiałami filmowymi, fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz 
akceptuję fakt, iż materiały te mogą być przerabiane i modyfikowane przez Kulczyk Foundation 
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lub jakikolwiek inny podmiot, który nabędzie prawa autorskie do tych materiałów i fotografii, pod 
warunkiem, że nastąpi to zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i z poszanowaniem 
moich dóbr osobistych. 
 
Zgoda, o której mowa w niniejszym oświadczeniu nie jest ograniczona ani czasowo, ani teryto-
rialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych pań-
stw. 

II. Oświadczam jednocześnie, że zostałem/am poinformowany/a o sposobie przetwarzania 
danych osobowych, zgodnie z poniższą klauzulą: 

 
• Administratorem danych osobowych jest Kulczyk Foundation, fundacja założona i działająca 

pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000471002. 

• Kulczyk Foundation powołała inspektora ochrony danych, jest to osoba z którą może 
Pan/Pani skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną przekazywanych 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres 
e – mail iod@kulczykfoundation.org.pl    

• Podane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w niniejszym dokumencie. 
Podstawą prawną jest niniejsza zgoda. 

• Ponadto, podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu KULCZYK FOUNDATION w rozumieniu art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO, którym jest: 
- przechowywanie dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania 

spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),  
- dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do udziału w konkursie „Daj 
przepisa”. 

• Kulczyk Foundation może powierzyć dane osobowe: 
-  podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez 
Administratora oraz  
-  podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora; 
-  podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją warsztatów organizowanych 

przez Administratora oraz marketingiem i przygotowaniem dokumentacji zdjęciowej oraz 
jej publikacji. 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu „Daj przepisa” 
oraz przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw z tytułu przetwarzania 
wizerunku; 

• Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

• Ponadto, przysługuje Panu/Pani – w granicach przewidzianych w RODO - prawo do: żądania 
dostępu do Danych osobowych, sprostowania Danych osobowych, żądania usunięcia 
Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), żądania ograniczenia przetwarzania 
Danych osobowych, sprzeciwu. 
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• Podane  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy). 

• Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegały profilowaniu. 
 

________________________________ 
(miejscowość, data i podpis) 

 
 
 

Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Daj przepisa” dostępnym na stronie 
internetowej www.zoltytalerz.pl i akceptuję jego postanowienia w całości. 

 

________________________________ 

(miejscowość, data i podpis) 
 
 

 

 

 

 

 


