1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Uczestnik wernisażu wystawy „Kołpanowicz & Cruz/ Dwaj Panowie Pingo" w Atrium
Biurowca Senator w Warszawie w dniu 13.05.2022r. na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4
lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadcza, że uczestnictwo w powyższym wydarzeniu jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu znajdującym się na stronie www.galeriamiejska.pl oraz z wyrażeniem
zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, wielokrotne
rozpowszechnianie zdjęć, nagrania mojego wizerunku w celach informacyjnych,
edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych, na wszelkich znanych w chwili trwania
wydarzenia polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w tym audiowizualnym lub audialnym,
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
3) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w którym został utrwalony mój
wizerunek,
4) wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie Utworu, w którym
został utrwalony mój wizerunek,
5) wypożyczanie, najem, wymiana i inne rozporządzanie, wprowadzanie do pamięci
komputera i do sieci multimedialnej oraz do innych nośników danych;
6) nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację
naziemną, jakimkolwiek systemem za pośrednictwem satelity, wraz z prawem do
retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie
internetowe, równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację
radiową lub telewizyjną lub jakikolwiek inny podmiot, także wybranych fragmentów, w
tym także simulcasting lub web casting; nadawanie za pośrednictwem satelity; reemisja;
7) wykorzystanie na stronach
8) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
9) wprowadzenie do obrotu, w tym – przy użyciu Internetu i innych technik przekazu
danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
10) wykorzystywanie Utworu w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy;
11) wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych;
12) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie Utworu, w którym został utrwalony mój
wizerunek, wyświetlanie jakąkolwiek techniką na pokazach otwartych i zamkniętych,
biletowanych i niebiletowanych niezależnie od ilości widowni;
13) sporządzanie reklam, filmów itp.,
przez Organizatora Galerię Miejską we Wrocławiu oraz Mecenasa Wystawy Polskim
Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną (w tym też podmiotów należących do grupy
kapitałowej Mecenasa – GK ORLEN).
Wizerunek może być użyty bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Uczestnik wydarzenia jednocześnie oświadcza, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają
jego dóbr osobistych.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny Uczestniku wernisażu wystawy „Kołpanowicz & Cruz/ Dwaj Panowie Pingo",
chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz
wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem
Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.
1. [Dane Administratorów] Administratorem Twoich danych jest Galeria Miejska we
Wrocławiu, z siedzibą pod adresem ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław.
2. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu
przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem
mailowym: biuro@galeriamiejska.pl;
3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Instytucja może przetwarzać
Twoje dane, w tym w zakresie wizerunku, ponieważ są one niezbędne do realizacji celów
statutowych, w celu Twojego uczestnictwa w wernisażu, czy towarzyszących wystawie
wydarzeniach, w podejmowanych działaniach promocyjno-informacyjnych organizowanych
przez Instytucję. Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego
interesu co poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji jego istnienia w formie testu
równowagi. Przysługuje Ci prawo dostępu do wniosków z tego testu.
4. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał
upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy
świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi
księgowo — podatkowe;
5. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie mogą
być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
6. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas
przetwarzane:
a. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o
udział w wydarzeniach;
b. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i
reklamowych.
- zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za
pośrednictwem maila. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym
uzasadnionym interesem. Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane

przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów
je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia
kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
7. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. [Wymóg podania danych osobowych] Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
9. [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne
zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
10. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

