
Chełm, ……….. lutego 2022 r. 

(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………….…………………….., niniejszym wyrażam zgodę na 

utrwalenie i wykorzystanie (w tym rozpowszechnienie) mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* przez spółkę CEMEX 

Polska Sp. z o.o. oraz Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” obie  z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-

255 Warszawa, (dalej „my”).   

Niniejsze oświadczenie obejmuje zgodę na wykorzystanie przez nas Zdjęć dla celów reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych związanych z działalnością gospodarczą, w tym  ofertą handlową i obejmuje wszelkie formy eksploatacji, w tym 

publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i 

czasopismach oraz  

w sieci Internet. 

Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 

nieetyczne. 

Oświadczam, iż zgoda została udzielona przeze mnie dobrowolnie i nieodpłatnie. Jednocześnie zrzekam się 

wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu oraz oświadczam, że wykorzystanie 

mojego wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich. Nie 

będę dochodził żadnych roszczeń 

 w stosunku do wyżej wymienionych podmiotów w przypadku wykorzystania Zdjęć zgodnie z niniejszym Oświadczeniem. 

Niniejsza zgoda obowiązuje do jej wycofania i nie jest ograniczona terytorialnie. 

Wiem, że mogę odwołać niniejszą zgodę, poprzez wysłanie maila na adres privacy_poland@cemex.com lub 

wysyłając oświadczenie na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 46. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody, przed 

jej odwołaniem. 

                               …………………………………………………………. 

Czytelny podpis 

* niepotrzebne skreślić 

Współadministratorami  danych osobowych uczestników zajęd i ich opiekunów jest spółka CEMEX Polska sp. z o.o. oraz Fundacja CEMEX 
„Budujemy przyszłośd” obie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46 (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktowad w 
następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 
- przez e-mail: cemexcemex.com. 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę z którą możesz się kontaktowad we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: 
- listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, 
- przez e-mail: privacy_poland@cemex.com. 
Dane osobowe uczestników Zajęd oraz ich opiekunów w zakresie imię, nazwisko oraz wizerunek uczestnika Zajęd będą przetwarzane na 
podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.  
Wyżej wymienione dane osobowe Spółka będzie przetwarzad do momentu wycofania udzielonej zgody.  
Masz prawo do: a) wycofania zgody b) dostępu do danych c) sprostowania danych, d) usunięcia danych, e)ograniczenia przetwarzania 
danych. Powyższe prawa można realizowad poprzez wysłanie oświadczenia z żądaniem do Inspektora Ochrony Danych Osobowych maila na 
adres privacy_poland@cemex.com lub wysyłając oświadczenie na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 46.  
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Wyżej wymienione dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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