
 

Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk 
Tel: (+48) 58 767 21 01 • e-mail: biuro@ergoarena.pl, www.ergoarena.pl 

NIP: 583-287-03-17 • REGON: 193078050 • KRS: 0000216102 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 27 956 000,00 PLN w całości wpłacony 

Gdańsk, dnia   __________________  

 

______________________________  

(imię i nazwisko)  

 

______________________________ 

Adres e-mail 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

I OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana ……………………………  …………….……………………  ……………………………………. 

(imię, nazwisko, e-mail) informuje, iż wyrażam nieodwołalną zgodę na nieograniczone w czasie 

wykorzystanie przez Halę Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  Plac Dwóch Miast 1, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000216102, posiadającą NIP 5832870317 oraz Regon 193078050, o kapitale zakładowym w 

wysokości 27.956.000,00 zł, mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub filmach, wykonanych 

podczas mojego udziału w projekcie  „Inkubator Biegania w ERGO ARENIE”, w celach związanych z 

promocją wydarzenia Inkubator Biegania w ERGO ARENIE, jak również w innych celach 

marketingowych, reklamowych i informacyjnych.  

Wyrażam zgodę na obrót materiałami, na których utrwalono mój wizerunek oraz ich 

wykorzystywanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publikowanie i 

przetwarzanie na wszelkich dostępnych i znanych w dniu udzielenia niniejszej zgody polach 

eksploatacji, w tym również prawa do nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej przez stację naziemną (telewizyjną i radiową), nadania za pośrednictwem satelity 

oraz Internetu.  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

mojego uczestnictwa w projekcie „Inkubator Biegania w ERGO ARENIE” zostaną umieszczone na 

stronach internetowych organizatorów pod adresem: www.ergoarena.pl, 

http://ergoarena.pl/biznes/projekty-spoleczne/, https://bit.ly/2UTWJ6Q, a także zostaną 

wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz opublikowane w prasie lub Internecie. 

Zgodę na wykorzystanie wizerunku udzielam nieodpłatnie.  
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Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail newslettera Spółki Hala Gdańsk- Sopot sp. z 
o.o.  (Przy braku zgody należy wykreślić) 
 

……………………………………………………. 

Data i podpis  

 

Ja, niżej podpisany/podpisana ………………………………… ……………………………………… …….…………………….…… 

(imię, nazwisko, adres mailowy) oświadczam, iż zgodnie z treścią 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 (Dz.UE.L, z 2016 nr 119, str.1) (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”), zostałem poinformowany, że : 

1. Administratorem danych osobowych jest Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  Plac 

Dwóch Miast 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000216102, posiadającą NIP 5832870317 Regon 

193078050, o kapitale zakładowym w wysokości 27.956.000,00 zł 

2. W sprawie ochrony udostępnionych danych osobowych mogę się skontaktować poprzez adres e-

mail: inkubatorbiegania@ergoarena.pl bądź kierując wniosek lub pytanie na adres 

patrycja.kruszynska@ergoarena.pl 

3. Moje dane osobowe w zakresie wizerunku, będą przetwarzane na potrzeby działań 

marketingowych, reklamowych i informacyjnych administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i 

f) Rozporządzenia.  

4. Podane przeze mnie dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom 

upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, współpracującym z 

Administratorem: kancelariom prawnym, współorganizatorem projektu,tj. Rehasport Clinic.  

5. Dane osobowe- wizerunek, będą udostępniane na stronie internetowej Administratora oraz jego 

profilach prowadzonych na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, jak 

również na Youtube, które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych- państwie traktowanym w 

świetle przepisów Rozporządzenia, jako państwa trzecie, względem którego należy wykazać 

zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 5 przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji 

wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać 

wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, 
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dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest 

zgodne z prawem. 

7. Dane osobowe imię nazwisko i e-mali będą wykorzystywane na potrzeby newslettera oraz 

dokonywania zapisów na zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach projektu „Inkubator Biegania 

w ERGO ARENIE”, jeśli będzie taka potrzeba.  

8. W każdej chwili mam  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celach wskazanych powyżej. Administrator przestanie 

przetwarzać dane w tych celach, chyba że będą w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub dane 

będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

10. W zakresie, w jakim Administratorzy przetwarzają moje dane osobowe tylko na podstawie 

wyrażonej przeze mnie zgody- mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

12. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań marketingowych, a 

dodatkowo przez okres, w którym Administratorzy są zobowiązani do ich przechowywania na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

……………………………………………………………….. 

Data i podpis  
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