
 

ŚNIADANIE BIZNESOWE DLA DEWELOPERÓW 
 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W RAMACH RELACJI Z WYDARZENIA 

Wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie 
wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub nagrania video w trakcie 
ŚNIADANIA DLA DEWELOPERÓW (Wydarzenie) i na publikację materiałów, w ramach których 
utrwalono mój wizerunek w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn itd.) w celu 
publikacji relacji z Wydarzenia. W odniesieniu do powyższego wyrażam również zgodę na 
przetwarzanie mojego wizerunku przez kompozycję i kadrowanie, montaż i retusz filmu/zdjęcia, 
przedstawiającego moją osobę i opatrzenia go dowolnym podpisem, które to czynności w żadnym 
wypadku nie będą naruszały moich dóbr osobistych. 

 

ZGODA NA NEWSLETTER 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu 
wysyłki na podany przeze mnie adres e-mail: newslettera, obejmującego informacje o działalności 
Kancelarii oraz oferty partnerów na obsługę prawną. 
 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Maciej Skrzypek prowadzący działalność pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Maciej Skrzypek 
z siedzibą przy ul. Przyjaźni 4c,/23, 53-030 Wrocław, NIP: 8992599150, REGON: 022184744  

oraz 

Marcin Jagodziński prowadzący działalność pod nazwą AJMJ Kanclearia Radcy Prawnego Marcin 
Jagodziński z siedzibą przy ul. Orlej 26, 53-143 Wrocław, NIP:  899 258 47 05_, REGON:  021839338  

działający wspólnie pod marką JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, siedziba Kancelarii ul. 
Sudecka 74/14, 53-129, zwani dalej łącznie Administratorem lub Organizatorem 

e-mail: sekretariat@jsplegal.pl 

jako współadministratorzy Pana/ Pani danych osobowych,  

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazują następujące informacje odnośnie przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w związku z wydarzeniem: ŚNIADANIE DLA DEWELOPERÓW 
(dalej: „Wydarzenie”). 
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A. Podstawa prawna i cel przetwarzania: 
Dane osobowe uczestników Wydarzenia (dalej zwanych: Uczestnikami) będą przetwarzane 
zgodnie z RODO. 

Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora: 

1. w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu tj. w celu prowadzenia 
listy uczestników Wydarzenia, przekazywania bieżących informacji, zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas Wydarzenia, odpowiedzi na zapytania Uczestników związane z 
Wydarzeniem i działalnością Administratora - w takim przypadku podstawą 
przetwarzania będzie uzasadniony interes Organizatora polegający na realizacji 
Wydarzenia; 

2. w celu obrony przez Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu 
dochodzenia przez Organizatora ewentualnych roszczeń związanych z udziałem 
Uczestnika w Wydarzeniu - w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych 
jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na możliwości obrony przed 
roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń; 

3. w celu wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, 
związanych z Wydarzaniem tj. w szczególności obowiązku uzyskania zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) i utrwalenia tej zgody 
- w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność ich 
przetwarzania w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora; 

4. w zakresie w jakim Uczestnik wyraził na to odrębną zgodę 
a. w celu przesyłania Uczestnikowi informacji o wykonywaniu zawodu od 

Organizatora w ramach newslettera, 
b. w celu publikacji zdjęć i materiałów video, które mogą obejmować wizerunek 

Uczestników w ramach relacji z Wydarzenia w szczególności na stronach 
internetowych Administratora i na stronach Administratora na portalach 
społecznościowych, 
w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda 
Uczestnika, a do przetwarzania dochodzi tylko w przypadku, gdy została ona 
wyrażona. 

 

B. Uprawnienia Uczestnika 
1. Uczestnik Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. 
2. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych w celach, o których mowa 

w sekcji A pkt 4 powyżej. 
3. Uczestnik ma prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec 

przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, gdy: 
a. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, 
b. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Organizatora. 
4. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celach, o których mowa w sekcji A pkt 4 
powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, Użytkownik powinien 
skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: 
b.gawron@jsplegal.pl 
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6. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.), gdy uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO lub 
Ustawy. 
 

C. Okres przetwarzania danych: 
1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez następujące okresy: 

a. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 1 powyżej 
przetwarzane będą do czasu zakończenia Wydarzenia lub do czasu jego odwołania 
wycofania; 

b. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 2 
powyżej, przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu; 

c. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 3 
powyżej, przetwarzane będą aż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń związanych z publikacją wizerunku Uczestnika; 

d. dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu opisanym w sekcji A pkt 4 powyżej 
przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których 
zostały zebrane. 
 

D. Dobrowolność podania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji 
celów ich przetwarzania. Co za tym idzie podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i 
uczestniczenia w Wydarzeniu. Niepodanie danych uniemożliwia dokonania rejestracji Uczestnika 
i udziału w Wydarzeniu. 
 

E. Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Organizatora usługi 
związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla 
przykładu mogą to być partnerzy wykonujący na zlecenie Organizatora niektóre czynności 
związane z organizacją Wydarzenia. 

 

F. Przekazywanie danych do Państw trzecich: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

G. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 
Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 


