
 
 

 

 
 

                                           ______________ , dnia ______________ r. 

 
ZGODA 

 NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 
Wyrażam zgodę spółce Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka lub Kaufland) na wykorzystanie i rozpowszechnianie 
wizerunku mojego małoletniego dziecka _____________________________utrwalonego na fotografiach w 
dniu _____________ podczas przeprowadzonego projektu o nazwie „Eko od dziecka“ w celu zamieszczenia 
fotografii w intranet (Connect), magazynie dla pracowników KL, innych materiałach wewnętrznych firmy 
(plakaty, ulotki informacyjne, prezentacje) oraz w komunikacji zewnętrznej w postaci informacji prasowych, w 
social mediach, artykułach sponsorowanych oraz w innych publikacjach prasowych. 
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na ww. 
fotografiach w celach informacyjnych oraz w celu promowania projektu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna oraz 
została wyrażona w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 

Imię i nazwisko  
 

________________________ 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka*) 

 
 

*** 
 

ZGODA 
 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego małoletniego dziecka _________________________ 
utrwalonego na fotografiach w dniu ___________ podczas przeprowadzonego projektu o nazwie „Eko od 
dziecka“ w celu zamieszczenia w fotografii w intranet (Connect), magazynie dla pracowników KL, innych 
materiałach wewnętrznych firmy (plakaty, ulotki informacyjne, prezentacje) oraz w komunikacji zewnętrznej w 
postaci informacji prasowych, w social mediach, artykułach sponsorowanych oraz w innych publikacjach 
prasowych w celach informacyjnych oraz w celu promowania projektu.  
 

Imię i nazwisko 
 

________________________ 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka*) 

 
 
Administratorem ww. danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 zwane: RODO) jest spółka Kaufland 
Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,  
al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 
wedle art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a cele ich przetwarzania wynikają z treści powyższej zgody. Dane osobowe 
będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres realizowania określonego 
celu, jakim jest cel informacyjny oraz promowanie ww. projektu.  
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom odpowiedzialnym za 
obsługę informatyczną Kaufland i utrzymanie serwerów, agencji custom publishing, jak również drukarni, gdzie 
drukowana będzie wersja papierowa newslettera.  
Spółka informuje, że podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje Pani/Panu prawo do 
żądania dostępu do ww. danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  



 
 

 

Chęć skorzystania z wyżej wymienionych praw, jak również wszelkie pytania i skargi proszę kierować do 
Inspektora Ochrony Danych Kaufland na adres poczty elektronicznej daneosobowe@kaufland.pl lub pisemnie – 
na adres administratora: al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 


