ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU i WYPOWIEDZI
Ja, niżej podpisana/-y, wyrażam zgodę ̨ na korzystanie przez Fundację Polska od Nowa z siedzibą w Warszawie
(Fundacja) oraz Europosłankę Różę Grafin von Thun und Hohenstein przez czas nieograniczony i nieodpłatnie,
z mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi na następujących polach eksploatacji:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego
urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakakolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub
cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video,
nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 -wprowadzanie ich do obrotu,
najem, użyczanie;
c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
• wszelkie nadawanie i re-emitowanie, w tym za pomocą ̨ wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej,
przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub
multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób
niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach
tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
• wszelkie publiczne udostępnianie audycji lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć ́ do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci
kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym
także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie,
wraz z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a);
• wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonej ilości nadań́
i wielkości nakładów.
w celach określonych w Regulaminie Konkursu „Odnówmy Europę”
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na mocy umowy o współpracy pomiędzy Fundacją i Europosłanką
przez administratora, którym jest Fundacja Polska od Nowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 8/67,
00-040 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000818274,
posługującą się NIP 525-281-07-70.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu w każdym czasie do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
sprzeciwu, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności na stronie www.polska2050.pl.
Wycofanie wyrażonej przeze mnie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności
z prawem przetwarzania moich danych osobowych przed jej cofnięciem.
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