
Załącznik nr 2
Wzór formularza

Imię i nazwisko Uczestnika:
…………………………………………………………………………………

Data urodzenia Uczestnika:
…………………………………………………………………………………

Adres email Uczestnika:…………………………………………………………………………………

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ja, …………………………………………………………... [imię i nazwisko] niniejszym wyrażam
dobrowolną zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A. z siedzibą w Tenczynku oraz Stowarzyszenie Nowe
Horyzonty z siedzibą w Warszawie oraz ich kontrahentów, zarejestrowany podczas akcji: „Nowe
Horyzonty – Secret Screening 2022” (dalej „Akcja”) a także w związku z realizacją nagrody w ramach
Akcji – tj. moim udziałem w specjalnym pokazie „Secret Screening”, organizowanym w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, odbywającego się w dniach 21-31 lipca
2022 roku we Wrocławiu w tym fotografii mojej twarzy w opasce z logo piwa Myjebonga, do celów
promocyjnych i marketingowych związanych z Akcją, wskazanymi wyżej podmiotami oraz
prowadzoną przez te podmioty działalnością.

______________________________
podpis

Klauzula informacyjna

1. Administratorami Twoich danych osobowych są:

c) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A. z siedzibą w Tenczynku; dane kontaktowe:

− Adres do korespondencji: ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek,

− Adres email: marketing@browar-tenczynek.pl.

(dalej „my”).

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail a w przypadku skorzystania z procedury
reklamacji również opcjonalnie adres korespondencyjny - w celu wzięcia Ciebie udziału w
akcji „Nowe Horyzonty – Secret Screening 2022” (dalej „Akcja”), w tym w szczególności
celu wydania Nagrody w postaci imiennego zaproszenia na specjalny pokaz „Secret
Screening”, organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe
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Horyzonty, odbywającego się w dniach 21-31 lipca 2022 roku we Wrocławiu i
rozpatrywania ewentualnych reklamacji;

b) wizerunek zarejestrowany podczas Akcji, w tym w trakcie Twojego udziału w specjalnym
pokazie „Secret Screening”, organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Nowe Horyzonty, odbywającego się w dniach 21-31 lipca 2022 roku we
Wrocławiu – do celów promocyjnych i marketingowych związanych z Akcją, nami oraz
prowadzoną przez nas działalnością.

3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

a) w stosunku do danych wskazanych w ust. 2 lit. a) powyżej - prawnie uzasadniony interes
administratorów danych, jakim jest możliwość przeprowadzenia Akcji [art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO];

b) w stosunku do danych wskazanych w ust. 2 lit. b) powyżej prawnie uzasadniony interes
polegający na możliwości realizacji celów promocyjnych i marketingowych związanych z
Akcją, nami oraz prowadzoną przez nas działalnością przy wykorzystaniu Twojego
wizerunku; uznajemy, że mamy prawnie uzasadniony interes w wykorzystaniu Twojego
wizerunku, bo udzieliłeś/-aś zgody na wykorzystanie Twojego wizerunku.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji oraz do
momentu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w szczególności związanych z
przedawnieniem ewentualnych roszczeń lub do momentu złożenia przez Ciebie uzasadnionego
sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przez (w zależności od
tego, który z terminów będzie wcześniejszy).

5. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym partnerom, tj. pracownikom i
współpracownikom Organizatorów, a także podmiotom działającym na polecenie
Organizatorów i świadczącym na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia
dokumentacji, a także wspierającym procesy marketingowe - w zakresie w jakim jest to
niezbędne realizacji Akcji. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i
tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu,

b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe zamieszczono w
punkcie 1 powyżej).

7. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w
tym RODO.



8. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty
handlowej.

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których
mowa poniżej, możesz kontaktować się z naszymi Inspektorami Ochrony Danych
Organizatorów, dostępnymi pod adresem e-mail:

a) marketing@browar-tenczynek.pl – dla MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A.;

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji.

______________________________
podpis
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