
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

 
…………………………………………………………..……………..…. 

(czytelnie imię i nazwisko) 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu z siedzibą w Lublinie 
przy ul. Jana Sawy 2, Lublin 20-632, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028981, NIP 7122605297 
dalej zwane LKB. 

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci wizerunku oraz związanych z nim danych jak podpisy, 
opisy, itp. w publikacjach LKB oraz podwykonawców i partnerów LKB ma na celu reklamę LKB, promocję LKB. 

3. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom takim jak uprawnieni przez LKB oraz podwykonawcy realizujący 
usługi dla LKB oraz będą upublicznione nieograniczonej liczbie odbiorców w tym mającym siedzibę w 
państwach trzecich (państwa spoza Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii). 

4. Przetwarzanie Twoich danych przez LKB odbywa się na podstawie zgody, która możesz odwołać bezpłatnie w 
każdym czasie, i nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w czasie od udzielenia do 
cofnięcia zgody. Wycofanie zgody w LKB w sytuacji kiedy były upublicznione w sposób nie ograniczony (np. 
strona Internetowa), może nie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych lub wykorzystaniem ich 
w innym celu niż wcześniej określony. W szczególności dotyczy to odbiorców z państw trzecich. 

5. Przysługują Ci prawa dostępu do treści twoich danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz przeniesienia. 

6. Skargi można składać do organu nadzorczego ochrony danych. 
7. Udzielenie przedmiotowej zgody nie wiąże się z żadnymi gratyfikacjami finansowymi dla żadnej ze Stron. 

Niniejsza zgoda na rzecz LKB obejmuje zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie mojego wizerunku, głosu i/lub 
wypowiedzi w celach reklamowych i promocyjnych na filmie, nagraniach radiowych oraz zdjęciach, w zakresie 
działań LKB, na stronach internetowych, oraz magazynie Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu oraz w mediach. 

8. Podanie danych i wyrażenie zgody na powyższych warunkach jest dobrowolne: 
 
 

Oświadczam, iż jestem świadomy, że przedmiotowa zgoda ma charakter dobrowolny i nie jestem zobligowany do 
jej wyrażenia. Świadomy powyższego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez LKB w wyżej 
wymienionym celu i na wskazanych zasadach co potwierdzam złożonym osobiście poniżej podpisem: 

 
 

 
Wyrażający zgodę: 

 
…………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz podpis wyrażającego zgodę) 

 

…………………………………………………………………………... 

(data i miejscowość wyrażenia zgody) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz w związku z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

9. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu z siedzibą w Lublinie 

przy ul. Jana Sawy 2, Lublin 20-632, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028981, 

NIP 7122605297; 

10. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 w celu zawarcia umowy udziału w Akademii Mentora LKB na podstawie Twojego zainteresowania 

naszą ofertą, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 w celu wykonania i na podstawie umowy udziału w Akademii Mentora LKB, gdy ją zawarliśmy (w tym 

przesyłania korespondencji, kontaktów telefonicznych, rozliczeń finansowych, spraw ewidencyjnych i z 

zakresu prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz związanej z realizacją sesji mentoringowych, 

wystawiania dokumentów księgowych ); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 w celu oferowania Ci przez nas podobnych do Akademii Mentora LKB produktów i usług bezpośrednio 

(marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa 

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

11. Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu z siedzibą w Lublinie jest uprawnione do przekazywania Twoich danych 

osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do 

prawidłowego i należytego wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu 

z siedzibą w Lublinie w ramach Twojego uczestnictwa w Akademii Mentora LKB. W związku z tym Twoje 

dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu z siedzibą w Lublinie, a 

Podwykonawcami, w szczególności firmy świadczące w ramach Akademii usługi szkoleniowe i mentoringowe 

księgowe, prawnicze, informatyczne. Masz prawo pozyskania wiedzy na temat Podwykonawców. 

12. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych 

osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy 

zawartej z Tobą, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających 

siedziby poza obszarem EOG. Na dzień dzisiejszy taka sytuacja nie ma jednak miejsca. 

13. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Ciebie z 

Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu z siedzibą w Lublinie, w związku z czym Twoje dane osobowe są 

przetwarzane, a po tym okresie przez okres 2 miesięcy w związku z czynnościami administracyjnymi 

związanymi z zakończeniem realizacji. 

14. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

15. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

16. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu z 

siedzibą w Lublinie, umowy o świadczenie usług - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie 

przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest 

dobrowolne.



 


