FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

1. ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41–308), Al. J. Piłsudskiego 92, (dalej zwany: „AMP”)
jest organizatorem Programu minigrantów ArcelorMittal Poland „Działamy lokalnie” (dalej zwany: Program).
W celu realizacji Programu i komunikacji o Programie konieczne jest przetwarzanie przez AMP danych osobowych
osób z Organizacji biorącej udział w Programie, obejmujących: imię, nazwisko, stanowisko w Organizacji oraz
wizerunek.
2. Wizerunek danej osoby stanowi daną osobową i podlega ochronie prawnej. Wykorzystanie przez AMP Twojego
wizerunku w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej, jest prawnie dopuszczalne po uzyskaniu Twojej zgody.
3. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez AMP Twoich danych osobowych, będą one przetwarzane (tzn. m.in.
zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane, udostępniane publicznie) przez AMP na podstawie Twojej
zgody (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu
opracowania i udostępniania publicznego materiałów dotyczących Programu.
4. Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego dokumentu wyrażasz zgodę
na przetwarzanie przez AMP Twoich danych osobowych w tym wizerunku wykonanego w warunkach i w celach
wskazanych w pkt 1 powyżej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co
oznacza, że nie musisz wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym poniżej celu. Jeżeli nie
wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu oceny spełniania przez Ciebie kryteriów
uczestnictwa w ww. programie, nie zostaniesz nim objęty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMP moich danych osobowych w celu realizacji Programu
Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie wizerunku w materiałach AMP samodzielnie lub w zestawieniu
z wizerunkami innych, w szczególności w ulotkach, broszurach i na stronie internetowej oraz mediach
społecznościowych AMP
Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie wizerunku w materiałach konkursowych w ramach konkursów
organizowanych lub współorganizowanych przez AMP
5.

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie objętym niniejszą zgodą jest ArcelorMittal Poland S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41–308), Al. J. Piłsudskiego 92. We wszelkich sprawach dotyczących Twoich
danych osobowych kontaktuj się z AMP mailowo na adres e-mail: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty korporacyjnie powiązane z AMP, którym dane
osobowe są przekazywane w celu promocji Programu w grupie ArcelorMittal. Lista podmiotów korporacyjnie
powiązanych z AMP jest dostępna w siedzibie AMP; w celu jej uzyskania można także skontaktować się z AMP
wiadomością email na adres email wskazany powyżej.
8. Pamiętaj, że masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania
ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. - masz prawo do żądania od AMP dostępu do Twoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw
określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z AMP (wiadomością email na
adres email wskazany powyżej lub w formie pisemnej na adres AMP wskazany powyżej).
9. Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu
do AMP na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed
jej cofnięciem.
10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)

………………………………………………………..
(Podpis i data)

