
OŚWIADCZENIE

składane przez  Osobę Uczestniczącą w XIX  edycji  Akcji „Drzewko za  butelkę”  o wyrażeniu
zgody na rozpowszechnianie wizerunku*

(dalej: „Akcja”) 

…………………………………
Imię i nazwisko Osoby Uczestniczącej w Akcji 

W  związku  z  udziałem  ………………………………………………….  (imię  i  nazwisko  Osoby
Uczestniczącej) w Akcji, oświadczam że wyrażam zgodę na bezpłatne i bezterminowe korzystanie (w
tym  publiczne  rozpowszechnianie)  przez  Organizatora  z  wizerunku  Osoby  Uczestniczącej
utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych podczas działań związanych z realizacją
Akcji, w szczególności w związku z wręczeniem nagród, we wszelkich materiałach informacyjnych,
reklamowych   i  promocyjnych,  w  tym  CSR  i  PR  Organizatora  w  szczególności  w  materiałach
informujących o Akcji oraz o udziale Osoby Uczestniczącej w Akcji, w materiałach przekazywanych za
pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej (w szczególności na stronie internetowej www.anwil.pl
oraz na portalu  społecznościowym Facebook jak również w mediach wewnętrznych  Organizatora,
gazecie GO!) w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i  za granicą, oraz przetwarzania i
rozpowszechniania  przetworzonego  wizerunku  w  powyższym  zakresie  (w  tym  także  do
rozpowszechniania  fragmentów  fotografii  oraz  materiałów  video,  zmniejszenia  rozdzielczości  i
kompresji).  

Rozpowszechniając  wizerunek  Osoby  Uczestniczącej  w  sposób  wskazany  w  niniejszym
Oświadczeniu, Organizator ma prawo do wskazywania imienia i nazwiska Osoby Uczestniczącej w
Akcji.

Oświadczam także, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku Osoby 
Uczestniczącej nie jest ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

…………..……………………………………………………
          (data,  własnoręczny  podpis Osoby Uczestniczącej)

* za ucznia/przedszkolaka oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun prawny

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ANWIL S.A. z siedzibą we  we Włocławku, ul. Toruńska 222 informuje, że jest administratorem
danych  osobowych  Osób  Uczestniczących,  kontaktowe  numery  telefonów  do  administratora
danych: (24) 20 21 449, (24) 20 21 442.

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy również następujący adres email:
daneosobowe@anwil.pl.

3. Dane osobowe Osób Uczestniczących przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

1



4. Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. danych osobowych Osoby Uczestniczącej i w
celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
a) zgoda Osoby Uczestniczącej  na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a

RODO); 
b) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art.  6. ust.  1 lit.  f  RODO) - w celu

realizacji  zgłoszonych  reklamacji  oraz  obsługi,  dochodzenia  i  obrony  w  razie  zaistnienia
wzajemnych roszczeń.

5. Dane osobowe  Osoby Uczestniczącej  mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim
współpracującym  (odbiorcom),  w  szczególności  podmiotom  świadczącym  usługi  księgowe,
doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

6. Dane osobowe Osoby Uczestniczącej przetwarzane są:
a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji,
b) do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w Akcji. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
8. Osobie Uczestniczącej przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do treści danych, 

- prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,

- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w
ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  informatycznym  nadającym  się  do
odczytu maszynowego. Osoba Uczestnicząca może przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL
S.A.  zrobi  to,  tylko  jeśli  takie  przesłanie  jest  technicznie  możliwe.  Prawo  do  przenoszenia
danych  osobowych  przysługuje  tylko  co  do  tych  ,  które  są  przetwarzane  w  związku  z
uczestniczeniem w Akcji,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  -  w przypadkach,  kiedy  ANWIL S.A.
przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw
można  wyrazić  ze  względu  na  szczególną  sytuację  na  adres  poczty  elektronicznej:
daneosobowe@anwil.pl  lub  adres  siedziby  ANWIL  S.A.  z  dopiskiem  „Inspektor  Ochrony
Danych”. 

9. Osobie Uczestniczącej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

* za ucznia/przedszkolaka oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun prawny
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