ZGODA NA UTRWALENIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie przez
(a)
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz
(b)
spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej do której należy Abbott (łącznie: Abbott),
wizerunku mojego/ mojego dziecka, zarówno w formie zdjęć jak i filmów (zarówno z dźwiękiem, jak i bez dźwięku), na potrzeby
przygotowanych przez Abbott materiałów reklamowych i marketingowych, a także materiałów informacyjnych Abbott dotyczących
cukrzycy oraz związanych z cukrzycą produktów Abbott.
Powyższa zgoda obejmuje prawo wielokrotnego wykorzystywania przez Abbott zdjęć lub filmów z wizerunkiem moim/mojego
dziecka, wykonanych w trakcie uczestniczenia przeze mnie/ moje dziecko w aktywnościach/ imprezach/ warsztatach/ wydarzeniach
edukacyjnych i sportowych/ imprezach w trakcie kolonii organizowanych/ współrealizowanych przez Fundację dla Dzieci z
Cukrzycą w dniach 20 lipca-2 sierpnia 2019 r. w Rajgrodzie.
Powyższa zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie przez Abbott wykonanych zdjęć i filmów, które będą
zamieszczane przez Abbott w dowolnych mediach, w tym w wewnętrznej sieci intranet Abbott, oraz w prasie, radiu, telewizji i
Internecie, w Polsce oraz za granicą, a w szczególności na stronie internetowej Abbott, na oficjalnych profilach Abbott na portalach
Facebook oraz YouTube, w folderach reklamowych i marketingowych przygotowywanych przez Abbott lub na zlecenie Abbott, w
reklamach prasowych w polskich i zagranicznych czasopismach i gazetach, czy w reklamach (bannerach) publikowanych na
stronach internetowych.




Wyrażam zgodę, aby utrwalenie i wykorzystanie wizerunku mojego/ mojego dziecka przez Abbott na zasadach
określonych powyżej nastąpiło nieodpłatnie.
Wyrażam zgodę, aby wykorzystanie wizerunku mojego/ mojego dziecka przez Abbott na zasadach określonych powyżej
nastąpiło w dowolnym czasie.
Potwierdzam, że niniejsza zgoda nie zostanie cofnięta, ani w żaden sposób nie zostanie uchylone powyższe upoważnienie
do wykorzystania wizerunku mojego/ mojego dziecka przez Abbott.

[DATA I MIEJSCE – WYPEŁNIĆ]: ……………………………………………………………………………………………………
[IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – WYPEŁNIĆ]: ……………………………………………………………………...………………
[PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ DZIECKO]/[PODPIS DZIECKA]1: ……………………………………….………………


Wrażam zgodę na przetwarzanie przez Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółki z
międzynarodowej grupy kapitałowej do której należy Abbott, informacji o cukrzycy mojej/ mojego dziecka w celu
przygotowanych przez Abbott materiałów reklamowych i marketingowych, a także materiałów informacyjnych Abbott
dotyczących cukrzycy oraz związanych z cukrzycą produktów Abbott. Mam świadomość, że zgodę mogę wycofać w
dowolnym momencie.

[DATA I MIEJSCE]: …………………………………………………………………………………….………………………………
[IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA]:……………………………………………………………………..………………………………..
[PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ DZIECKO]/[PODPIS DZIECKA]2: ………………………………………………...……..

KLAUZULA RODO
Pana/Pani dane osobowe/ dane osobowe Pana/Pani dziecka jako administrator danych przetwarza Abbott Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21B („Abbott"). Poniżej wyjaśniamy dlaczego Abbott potrzebuje tych danych oraz jakie Pani/Panu Pani
dziecku/Pana dziecku przysługują prawa. Jest to ważna informacja, prosimy o staranne zapoznanie się z nią i potwierdzenia, że zrozumiał/-a
Pan/Pani jej treść, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego/ jej danych osobowych/danych osobowych dziecka.
Abbott będzie przetwarzał Państwa dane oraz dane Państwa dziecka w celu realizacji współpracy, działań związanych z reklamą produktów
Abbott. Abbott będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest warunkiem wystąpienia w reklamie a ich niepodanie to uniemożliwi. Abbott może także angażować zewnętrznych dostawców
usług (np. dostawców usług IT) do przetwarzania w jego imieniu danych osobowych. Podmioty stowarzyszone Abbott i dostawcy usług mogą
działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, który jest wymagany w UE. Aby chronić przetwarzane dane
osobowe, Abbott będzie przekazywać dane wyłącznie (i) na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej j z dnia 12 lipca 2016, lub
(ii) z zastrzeżeniem zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych. Prosimy pamiętać, że Abbott, na podstawie standardowych
klauzul umownych UE, zawarła umowy o przekazywaniu danych osobowych z terytorium EOG do krajów trzecich, w tym do USA. Aby uzyskać
dostęp do standardowych klauzul umownych UE (lub papierowy egzemplarz), z których Abbott korzysta przy przesyłaniu danych osobowych
z terytorium EOG, należy skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych na podany poniżej adres.
Może Pan/Pani w dowolnym momencie poprosić o dostęp do swoich danych oraz danych swojego dziecka lub ich poprawienie. Może Pan/Pani
również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przez Abbott, zażądać ograniczenia przetwarzania, sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych oraz zażądać udostępnienia Pana/Pani danych/ danych Pani/Pana dziecka przez Abbott w powszechnie dostępnym,
ustrukturyzowanym pliku i przenieść dane do innego administratora. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych
prosimy o kontakt ze specjalistą ds. ochrony danych w UE pod adres poczty elektronicznej eu-dpo@abbott.com
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Podpis dziecka, o ile dziecko jest pełnoletnie
Podpis dziecka, o ile dziecko jest pełnoletnie

