Zgoda na wykorzystanie wizerunku lub
głosu osoby ﬁzycznej

Samochody
Użytkowe

Ja niżej podpisana/y

rodzic / opiekun prawny

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko dziecka,klasa)
na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. nr 24 poz.
83 z późn. zm.) wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie, a także przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992) przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Warszawska 349 oraz przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera z siedzibą
w Poznaniu, ul. Zagrodnicza 8a, mojego wizerunku lub głosu mojego dziecka:
w postaci zdjęcia fotograﬁcznego mojej osoby
utrwalonego w postaci ﬁlmu
utrwalonego w postaci nagrania dźwiękowego
w następującej formie:
publikacja w wewnętrznych mediach Volkswagen Poznań
opracowywanych i wydawanych przez Volkswagen Poznań dotyczącej
ﬁrmy Volkswagen Poznań, w celach informacyjnych Volkswagen Poznań,

zamieszczenie na stronie internetowej www.volkswagen-poznan.pl dotyczącej ﬁrmy Volkswagen Poznań,
w celach promocyjnych Volkswagen Poznań, na stronie internetowej Programu Szkoła Małego Inżyniera
www.szkolamalegoinzyniera.pl oraz na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera
http://fundacja.malyinzynier.pl/
zamieszczenie w Intranecie - Volkswagen Poznań Portal oraz na koncernowych platformach
komunikacyjnych takich jak: Group Connect, Group Wiki oras Group Share w celach organizacyjnych
i zapewnienia lepszej identyﬁkacji w ramach Grupy Volkswagen Spółka Akcyjna,
publikacja wizerunku na proﬁlu Volkswagen Poznań na portalu społecznościowym Facebook
www.facebook.com/VolkswagenPoznan zgodnie z regulaminem portalu Facebook w celach
promocyjnych Volkswagen Poznań, oraz na proﬁlu Fundacji na portalu społecznościowym
Facebook https://www.facebook.com/FundacjaMI/
Oświadczam, że z tytułu wykorzystania przez Volkswagen Poznań oraz Fundację Rozwoju Edukacji
Małego Inżyniera wizerunku lub głosu mojego dziecka mojego wizerunku lub głosu w celu opisanym
powyżej, nie zgłaszam i nie będę zgłaszać wobec Organizatorów programu Szkoła Małego Inżyniera
żadnych roszczeń ﬁnansowych.
Oświadczam również, że akceptuję formę i sposób wykorzystania dziecka wizerunku lub głosu i oświadczam, że nie
narusza to w żadnym stopniu moich dóbr osobistych.

Data

Imię i nazwisko

Podpis

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań
oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera z siedzibą w Poznaniu, ul. Zagrodnicza 8a jako administratorzy
danych informują, że dane osobowe w postaci wizerunku lub głosu będą wykorzystywane wyłącznie w celach
określonych w niniejszym dokumencie, w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania niniejszego dokumentu: 2 lata.

