
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO REGULAMINU AKADEMII JDEVELOPERA .NET  
ORGANIZOWANEJ PRZEZ JCOMMERCE SP. Z O.O. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku 

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.  
nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1  lit. a RODO, oświadczam, iż zezwalam spółce JCommerce Sp. z o.o. oraz 
jej następcom prawnym i podmiotom w czasie zatrudnienia/świadczenia usług na rzecz JCommerce Sp. z o.o., 
jak i po ich ustaniu na używanie oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na fotografii w ramach 
działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez JCommerce Sp. z o.o. w związku z organizacją Akademii 
JDevelopera .NET. 

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.  

Zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie,  
z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby, jak w powyższym oświadczeniu. 
 

 

………………………………………………… 
data i czytelny podpis  

 
 
 
Klauzula Informacyjna 
 
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 
2018 roku, jak również treścią 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 (RODO), oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem ww. danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-114) przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3; 
2. Zgoda na przetwarzanie ww. danych osobowych jest dobrowolna; 
3. Posiadam prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu niniejszej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć bądź przesłać na adres siedziby JCommerce lub przesłać na adres mailowy 
zgody@jcommerce.pl; 

4. Ww. dane osobowe będą powszechnie dostępne wobec wszystkich odbiorców informacji promocyjnych i danych na temat prowadzonej 
działalności; 

5. Ww. dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z Administratorem na podstawie 
umów cywilnoprawnych, uczestniczącym w wykonaniu fotografii, utrwaleniu wizerunku, ich publikacji; 

6. Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych; 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji działań informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, o jakich mowa 

w oświadczeniu powyżej; 
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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