Reguły imprez firmowych Golpasz SA dotyczące wizerunku uczestników

1. Reguły dotyczą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku uczestników imprez
firmowych organizowanych przez Golpasz SA.
2. Przetwarzanie wizerunku uczestników oznacza jego utrwalanie poprzez fotografowanie i filmowanie, również z nagrywaniem dźwięku, przez osoby umocowane do takiego działania
przez Golpasz SA w trakcie imprezy oraz w czasie bezpośrednio ją poprzedzającym i po niej
następującym.
3. Wykonywanie powyższych czynności przez innych uczestników imprezy nie jest przetwarzaniem wizerunku uczestników przez Golpasz SA.
4. Utrwalanie wizerunku dotyczy:
a. ujęć ogólnych, na których wizerunki osób stanowią jedynie szczegół całości
i usunięcie ich wizerunku nie zmienia charakteru ujęcia ani też sposobu przedstawienia jego problematyki,
b. ujęć dedykowanych, na których wizerunek danej osoby czy też osób jest elementem
kluczowym takiego ujęcia, w szczególności, gdy dane osoby pozowały do ujęcia.
5. Do ujęć dedykowanych przyrównuje się ujęcia spersonalizowane oznaczające jednoznaczne
przypisanie do konkretnego wizerunku innych danych osobowych.
6. Ujęcia dedykowane osób powszechnie znanych lub wykonane w związku z pełnieniem przez
nich funkcji publicznych lub uczestniczących w imprezie firmowej Golpasz SA w związku z takimi funkcjami są uznawane za ujęcia ogólne.
7. Administratorem danych osobowych jest Golpasz SA z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (87-400
Golub-Dobrzyń) przy ul. PTTK 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000067125, NIP 878-00-08-977, REGON 870220647, kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł
opłacony w całości.
8. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestników imprez firmowych Golpasz SA przetwarzane
są w celu:
a. dokumentacyjnym,
b. informacyjnym, również poprzez publikację,
c. promocyjnym, również poprzez publikację.
9. W przypadku ujęć ogólnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie jest wymagana zgoda
na przetwarzanie osób, których wizerunek na nich utrwalono, natomiast w przypadku ujęć
dedykowanych zgoda taka dotycząca publikowania oraz przekazywania stronom trzecim jest
wymagana w postaci oświadczenia według wzoru załączonego do niniejszych Reguł.
10. Dane w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
11. Dane w postaci ujęć dedykowanych w razie uzyskania zgody będą przetwarzane przez czas
ich przydatności do realizacji celu.
12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego (PUODO).
13. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Administratora: tel.: 728 907 306,
mejl: rodo@golpasz.pl.
Golub-Dobrzyń, _________2018 r.

RODO-01-Z28 wersja 1 obowiązuje od: 25/05/2018
Str. 1 z 2

Załącznik do Reguł imprez firmowych Golpasz SA dotyczących wizerunku uczestników

OŚWIADCZENIE - ZGODA

Ja, niżej podpisan-a/y* …….……………….. wyrażam dobrowolną zgodę na publikację i wykorzystanie
mojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych przez
GOLPASZ SA, zarejestrowanego w ujęciu dedykowanym podczas imprezy firmowej w dniu
…………………… dla realizacji celu rejestracji/przetwarzania zdefiniowanego w aktualnych w dniu
imprezy Regułach imprez firmowych Golpasz SA dotyczących wizerunku uczestników.

Jednocześnie zgadzam się / nie zgadzam się* na przekazanie moich danych w postaci ujęcia dedykowanego następującym stronom trzecim wyłącznie dla realizacji przez te strony celu zdefiniowanego w aktualnych w dniu imprezy Regułach imprez firmowych Golpasz SA dotyczących wizerunku uczestników:

1. ………………………………………………………………………………**

2. ………………………………………………………………………………**

3. ………………………………………………………………………………**
Oświadczam, że zapoznał-am/em* się z „Regułami imprez firmowych Golpasz SA dotyczącymi wizerunku uczestników.

__________________________
Data

_______________________________
Czytelny podpis

___________________________
*

niepotrzebne skreślić

**

w razie braku zgody wpisać „nie dotyczy”

RODO-01-Z28 wersja 1 obowiązuje od: 25/05/2018
Str. 2 z 2

