
Strona 1 z 2 
Proszę o czytelne wypełnienie. 

 

ZGODA NA UTRWALENIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

DZIECKA ORAZ WŁASNEGO Z JEDNOCZESNĄ INFORMACJĄ 

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Hrubieszów, data: _________________________ 

 
………………………………………….. Telefon.: …………………………………  
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)                                                                                                         

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę na  

rejestrowanie i utrwalenie wizerunku mojego dziecka: ………………………………………………   

                                                                                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

i swojego, który byłby zarejestrowany podczas realizacji zabawy mikołajowej w dniu 4 lub 6 

grudnia 2022 itp. nie czerpiąc przy tym żadnych roszczeń finansowych za to zdarzenie 

względem GNIECKI s. c. ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów NIP: 9190002000 oraz ich 

wspólników. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wykorzystanie tego wizerunku 

poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych 

i wszelkich drukach w celach informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania GNIECKI s. c. ul. 

Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów. 

Oświadczenie to jest ważne bezterminowo w GNIECKI s. c. ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów. 

 

Szanowni Państwo  

 

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet 

informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez naszą firmę danymi 

osobowymi. 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych lub uzyskanych w związku ze 

świadczeniem usług są Lucyna Gniecka i Przemysław Gniecki, prowadzący działalność gospodarczą w 
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formie spółki cywilnej pod nazwą GNIECKI s. c. z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Kolejowa 29, 22-500 

Hrubieszów. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, 

umowy sprzedaży posiłków i napojów lub innej umowy, która jest wykonywana  przez firmę GNIECKI s. c.. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo 

dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w 

czynności.  

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 

lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  

udzielona przez Państwa zgoda.  

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia na rzecz Pani/Pana  czynności 

objętych umową o świadczenie usług hotelarskich, umową sprzedaży posiłków i napojów lub innej umowy, 

która jest wykonywana  przez firmę GNIECKI s. c. ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów NIP: 9190002000 

oraz ich wspólników. lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych przez firmę  GNIECKI s. c.  narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez 

nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim 

wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, 

ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć 

swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@gniecki.com z dopiskiem dotyczy 

RODO. 

 

__________________________________________ 

 (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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