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Ja niżej podpisany/a

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

w treści  niniejszego dokumentu. Zgoda niniejsza obejmuje swoim zakresem również dane osobowe które 
podane zostaną Organizatorowi już po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, w tym także dane 
osobowe wrażliwe dotyczące mojego stanu zdrowia, nadwagi lub otyłości, uczestnictwa w programie FIT6, 
faktu uczestnictwa w kuracji wyszczuplającej etc. 

Wszelkie dane osobowe, o których mowa powyżej podaję dobrowolnie;
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Organizator;
Wyrażam zgodę na to, że moje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora innym 
podmiotom, współpracującym przy realizacji Programu FIT6, na potrzeby wynikające z organizacji 
tego programu;
Zostałem poinformowany/a o tym, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
aktualizowania;
Zostałem poinformowany/a, że  moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami 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 w celu realizacji zadań Organizatora wynikających 
organizacji Programu FIT6, a także że mogą być one przetwarzane w związku z akcjami marketingowymi, 
promocyjnymi i reklamowymi prowadzonymi przez Organizatora;
Zostałem poinformowany/a, że Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
mające na celu zapewnienie należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W 
szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą lub zniszczeniem.

Jednocześnie oświadczam że:

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:

w wysokości złotych,  zwaną dalej „Organizatorem” moich danych osobowych zawartych 

NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym 

przy ul. , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

z siedzibą w 

zamieszkały/a w 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr , seria wydanym przez

posiadający/a nr PESEL: 

niniejszym oświadczam, co następuje:
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(miejscowość) (data)
, 2020 r.
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§ 2

Nieodpłatnie i nieodwołalnie zezwalam Organizatorowi, oraz wszelkim podmiotom działającym w jego 
imieniu oraz na jego zlecenie na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przedstawionego 
na fotografii przesłanej Organizatorowi, w wiadomości e-mail z dnia ________________, wysłanej 
z mojego adresu e-mail _______________________, która to fotografia zapisana została w pliku 
o nazwie ___________________________, (dalej: Fotografia).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie przez Organizatora w 
zakresie określonym w § 2 moich danych osobowych wraz z wizerunkiem utrwalonym na Fotografii w zakresie 
dotyczącym: imienia i nazwiska, a także informacji o wyniku kuracji odchudzającej.  Np. poprzez publiczne 
udostępnienie informacji o mojej osobie zawierającej wskazanie imienia i nazwiska wraz Fotografią oraz  
informacją o fakcie utraty określonej wagi w danym czasie.

Zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku, o którym mowa w powyższym ust. 1, obejmuje nieograniczone 
w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 
utrwalonego na Fotografii.

Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili zwarcia 
niniejszej Umowy pola eksploatacji, a w szczególności następujące:
1) utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, 
płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i 
dowolną techniką;
2) publikowanie w jakiejkolwiek formie;
3) zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, 
płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, 
wprowadzenie do pamięci serwera);
4) publiczne wyświetlanie;
5) publiczne odtwarzanie;
6) nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;
7) nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;
8) nadanie satelitarne dowolną techniką;
9) reemisja dowolną techniką;
10) umieszczanie w sieci Internet;
11) umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora lub podmiotów 
powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, a w  szczególności w materiałach 
marketingowych i reklamowych;
12) prawo do adaptacji;
13) wykorzystanie w multimediach;
14) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w wybranym 
czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;
15) wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i reklamy;
16) publikowanie na kanałach socialmedia Organizatora (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.;
17) wykorzystanie wizerunku w ramach umowy merchandisingu.
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§3



Akceptuję, że przystąpienie do programu FIT6 oraz przesłanie do Organizatora wiadomości e-mail 
zawierającej Fotografię jest równoznaczne z oświadczeniem że przysługują mi wyłączne autorskie 
prawa majątkowe do Fotografii.

Akceptuję, że przesłanie Organizatorowi Fotografii równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi 
licencji niewyłącznej do tejże Fotografii. Licencja ta udzielana jest na czas nieokreślony, bez jakichkolwiek 
ograniczeń terytorialnych, na wszystkich istniejących w dacie złożenia niniejszego oświadczenia polach 
eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wskazanych enumeratywnie w treści §2 ust.3.

Upoważniam Organizatora do wykonywania praw zależnych do wobec Fotografii, w tym w szczególności 
do jej obróbki cyfrowej, przeformatowania, wykorzystania poszczególnych fragmentów, zmiany jej 
kolorystyki lub wielkości, a także ich dowolnego opracowywania dla potrzeb Organizatora.
Posiadając stosowne umocowanie upoważniam Organizatora do wykonywania w imieniu autora 
Fotografii przysługujących mu autorskich praw osobistych. 

§4

1.

2.

3.

(podpis)


