
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

………………….………………………………. 

miejscowość, data 

ZGODA 

na wykorzystanie wizerunku  

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………….………………………….., legitymujący 

się dowodem osobistym/paszportem nr ………………………………………. wyrażam zgodę na 

nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku przez spółkę Helios Spółka 

Akcyjna, nr KRS 0000005092, z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84  

(„Spółka”), w związku z działalnością Spółki, przede wszystkim na potrzeby jej działań 

marketingowo-reklamowych, w tym również na udostępnianie  

i upublicznianie mojego wizerunku na portalach społecznościowych( w szczególności 

Facebook, Youtube), na stronie Spółki oraz w materiałach promocyjnych Spółki, w 

szczególności w ramach realizacji Konkursu. 

Wyrażona zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6.ust. 1 

lit. a 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 – 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO  oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wiem, że w dowolnym momencie mogę zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania 

moich danych osobowych w zakresie opisanym powyżej.  

Są mi znane informacje, zawarte w klauzuli informacyjnej zawarte po drugiej 

stronie. 

................................................. 

(podpis) 



Klauzula Informacyjna 

Administratorem  danych osobowych moich i dziecka nad którym sprawuję pieczę jest HELIOS 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84, adres e-mail: 
centrala@helios.pl 

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu 
osoba  - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem 
email: iodo@helios.pl 

Mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia 
danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane 
są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  

Podanie danych jest dobrowolne.  

Dane będą przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
oraz wyrażoną zgodą.  

Podstawą prawną przetwarzania moich danych w zakresie niezbędnym do przetwarzania przez 
Administratora wizerunku, jest moja zgoda, wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora działań 
marketingowych albo do czasu cofnięcia zgody. 

  

Przysługuje mi sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator 
przetwarza dane osobowe: 

1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie muszę uzasadniać; 

2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga 
uzasadnienia moją szczególną sytuacją. 


