
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych                
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na                 
przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych poniżej przez Tvl sp. z o. o. z siedzibą              
w Lubinie - organizatora konkursu „Stylowi Wrocławianie 2017” (dalej: „Konkurs”) oraz           
przez VIA Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - partnera Konkursu w celu realizacji                
Konkursu oraz na potrzeby działań marketingowych wskazanych powyżej spółek w zakresie           
następujących danych osobowych:  
 
Imię i nazwisko 
….................................................................. 
 
Adres korespondencyjny 
….................................................................. 
 
Adres mailowy oraz numer telefonu 
…................................................................. 
 
Pesel 
….................................................................. 
 
 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich            
danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania         
zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec        
przetwarzania moich danych 
a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 
 
                                                                ................................................................................... 
                                                                                             Data i podpis 
 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach                  
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) wyrażam zgodę na                
wykorzystanie mojego wizerunku przez Tvl sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie oraz przez VIA               
Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do promowania działań związanych z realizacją              
Konkursu oraz na potrzeby działań marketingowych obydwu spółek. Powyższa zgoda          
dotyczy fotografii przedstawiających moją osobę oraz nagrań video dotyczących mojej osoby           
i obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronach internetowych:          
www.tuwroclaw.com oraz www.wroclawfashionoutlet.com i zamieszczanie w materiałach       
promocyjnych i informacyjnych Tvl sp. z o.o. oraz VIA Wrocław sp. z o.o. 
 
Jednocześnie zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym           
również o wynagrodzenie względem Tvl sp. z o.o. oraz VIA Wrocław sp. z o.o. z tytułu                
wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w       

http://www.tuwroclaw.com/
http://www.wroclawfashionoutlet.com/


oświadczeniu. 
 
 
  
                                                                ................................................................................... 
                                                                                             Data i podpis 
 


