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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU 

Ja  niżej  podpisany(a)  ...................................................,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie

moich  danych  osobowych  w  trakcie  realizacji  ujęć  filmowych  oraz  sesji  zdjęciowych

organizowanych  na  potrzeby  GAZ-SYSTEM  S.A.  oraz  na  nieodpłatne  utrwalenie  mojego

wizerunku i głosu na ujęciach filmowych oraz zdjęciach i jego rozpowszechnianie przez GAZ-

SYSTEM S.A. w wewnętrznych i zewnętrznych publikacjach, w tym na stronach intranetowych i

internetowych Spółki, na firmowych profilach społecznościowych oraz w broszurach i folderach w

celach informacyjnych i promocyjnych przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM i

wydawanych przez tę spółkę lub na jego zlecenie.

Oświadczam, że w całości przeczytałem/-am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej

chwili cofnięta. 

Oświadczam,  że  otrzymałem/-am informację  dotyczącą  ochrony danych  osobowych  dla

osób przekazujących dane w związku z  udziałem w ujęciach filmowych i  sesjach zdjęciowych

realizowanych na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A.

...............................................................

  (podpis)

 * pisemna zgoda uzyskiwana w imieniu Organizatora Konkursu § 5 ust. 9 Umowy o przyznanie grantu. SEU 1000040451 z dnia 04-04-2022r.

Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
dotycząca ochrony danych osobowych dla osób przekazujących dane w związku z udziałem 

w nagraniach ujęć filmowych i sesjach zdjęciowych

Po co nam Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, bo są nam niezbędne do zrealizowania ujęć filmowych/sesji zdjęciowych w celu
udokumentowania  działalności  promocyjnej  i  sponsoringowej  prowadzonej  przez  GAZ-SYSTEM  S.A.  jak  również  w  celu
opublikowania  nagrań  filmowych  w  wewnętrznych  i  zewnętrznych  publikacjach,  w  tym  na  stronach  intranetowych  i
internetowych Spółki,  na firmowych profilach społecznościowych oraz w broszurach i folderach w celach informacyjnych i
promocyjnych przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM i wydawanych przez tę spółkę lub na jego zlecenie.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez interesariuszy GAZ-SYSTEM:

 naszych pracowników lub współpracowników

 korzystających z naszych stron internetowych, firmowych profili społecznościowych

 odbiorców naszych broszur i folderów branżowych

 podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje)



 podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na
rzecz GAZ-SYSTEM usługi  informatyczne oraz nowych technologii,  pocztowe oraz kurierskie,  niszczenia i  archiwizacji
dokumentów, księgowo-finansowe, ochrony osób i mienia.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 
Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi zgoda (art. 6, ust. 1, lit. a) 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”), co oznacza, w tej sytuacji, że podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne i będzie nam niezbędne do zorganizowania i utrwalenia nagrania filmowego oraz realizacji sesji
zdjęciowych, ich opublikowania w wewnętrznych i zewnętrznych publikacjach, w tym na stronach intranetowych i internetowych
Spółki,  na  firmowych  profilach  społecznościowych  oraz  w  broszurach  i  folderach  w  celach  informacyjnych  
i promocyjnych przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny do utrzymywania  kontaktów związanych  z  organizacją
nagrania filmowego oraz sesji zdjęciowych przez czas publikacji nagrania/zdjęć w ww. mediach i publikacjach, jak również przez
okres niezbędny do przechowywania nagrania dla celów archiwalnych.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?

Ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji,  jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu
przetwarzamy

 sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już
one aktualne

 usunięcia  danych  osobowych,  czyli  żądania  usunięcia  wszystkich  lub  części  danych  osobowych.  
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych

 ograniczenia  przetwarzania,  czyli  żądania  ograniczenie  przetwarzania  danych  do  ich  przechowywania.  Odblokowanie
przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

 sprzeciwu  wobec  przetwarzania  czyli  zaprzestania  przetwarzania  danych  osobowych  w  celu  wskazanym wyżej,  jeśli
Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych

 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co skutkować będzie co do zasady usunięciem podanych przez
Panią/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem  

 wniesienia  skargi  na  nas  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeżeli  uważa  Pani/Pan,  
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.

Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w
Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować (lub uzyskać więcej informacji)
komunikując się z nami poprzez:
 rodo@gaz-system.pl


