
ZGODY NA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z WIZERUNKU 

INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Działając w imieniu własnym, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych przez Administratora danych, tj. PHARMA TREND spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością al. Tadeusza Rejtana 20A  35-310 Rzeszów, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział  Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000991654, posługujący się numerem 

NIP: 8133885013 właściciel witryny Instytut Rozwoju Edukacji, w celach 
marketingowych w postaci wykonania zdjęć z moim wizerunkiem i udostępnianie ich 
na stronie internetowej, profilu społecznościowym Facebook czy Instagram 
należącymi do Administratora danych Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą 
przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Zostałem/am pouczony/a przez Administratora danych o możliwości wycofania zgody
w dowolnym momencie.  Po  odwołaniu  zgody  dane  osobowe  będą  przetwarzane
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i  w
stosunku do mnie. 

Mam  prawo  żądania  od  Administratora  danych  dostępu  do  moich  danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

U  Administratora  działa  Inspektor  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym należy
kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ire-studia.edu.pl.

………………………………………………………..
/data i podpis/



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Działając w imieniu własnym, w oparciu o art. 81 ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie podczas zajęć
organizowanych przez tj. PHARMA TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
al. Tadeusza Rejtana 20A  35-310 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  
w Rzeszowie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 
0000991654, posługujący się numerem NIP: 8133885013 właściciel witryny Instytut 
Rozwoju Edukacji zdjęć z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne nieograniczone  
w czasie rozpowszechnianie tych lub uzyskanych przeze mnie zdjęć. Wizerunek,  
o którym mowa, zawsze wykorzystywany będzie w celach promocyjnych Instytutu
Rozwoju Edukacji w szczególności zdjęcia zamieszczane będą na stronie
internetowej, profilu społecznościowym Facebook czy Instagram.

Zgoda  na  rozpowszechnianie  obejmuje  także  inne  wykorzystanie,  utrwalanie,
obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z moim wizerunkiem
na wszystkich znanych polach ekspozycji, w tym określonych w art. 50 ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z  promocją  
i działalnością Instytutu Rozwoju Edukacji

………………………………………………………..
/data i podpis/


