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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

W  związku  z  udziałem  mojej/go  córki/syna  w  realizacji  filmu  promującego  Arenę  Lodową  

w  Tomaszowie  Mazowieckim  pt.  „Jak  na  łyżwy,  to  tylko  do  Tomaszowa”,  udzielam

Tomaszowskiemu  Centrum  Sportu  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tomaszowie  Mazowieckim,  ul.

Strzelecka  24/26,  97-200  Tomaszów  Mazowiecki,  zarejestrowanej  w  Krajowym  Rejestrze

Sądowym  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Łodzi  Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział

Gospodarczy  pod  numerem  KRS  0000719806,  posiadającą  NIP:  773-24-84-395,  REGON

368911972  zgody  na  przetwarzanie  wizerunku  mojej/go  córki/syna  do  celów  związanych  z

promocją Areny Lodowej. 

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

zdjęć do filmu mogą być zamieszczone na stronie internetowej Areny Lodowej, social mediach,

mediach tradycyjnych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz

że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich  danych  osobowych  przez  Tomaszowskie  Centrum  Sportu  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w

Tomaszowie  Mazowieckim,  ul.  Strzelecka  24/26,  97-200  Tomaszów  Mazowiecki  w  celach

marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Tomaszowskie  Centrum  Sportu  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazo-

wiecki, e-mail: kontakt@aenalodowa.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, promocyjnych,

reklamowych przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o.

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

mailto:kontakt@aenalodowa.pl


4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na prze-

twarzanie danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnię-

cia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze

mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

Imię i nazwisko.................................................................................................................................

Imię i nazwisko (córki/syna)..............................................................................................................

Podpis ………………............................. Tomaszów Mazowiecki dnia…………………………………………………


