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Zasady przetwarzania wizerunku uczestników imprez firmowych, 

szkoleń, eventów oraz spotkań organizowanych przez Vita 

Polymers Poland sp. z o.o. 

UWAGA! 

Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszych zasad 

i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na zasadach wskazanych w punkcie 3 

poniżej i w celach określonych w punkcie 5 poniżej.  Jeżeli nie akceptują Państwo 

poniższych zasad i nie udzielają Państwo zgody na przetwarzanie wizerunku prosimy o 

opuszczenie imprezy. 

1. Reguły dotyczą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku uczestników 

imprez firmowych organizowanych przez Vita Polymers Poland sp. z o.o. 

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Vita Polymers Poland sp. z o.o. z 

siedzibą w Brzegu Dolnym (56 - 120) przy ul. Henryka Sienkiewicza 31, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej 

we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 15447, o kapitale zakładowym w wysokości 57.670.600,00 zł, NIP: 9170000044, tel. 

+ 48 71 3808900, fax. +48 71 3808913, e-mail: sektetariat@vitafoam.pl 

3. Przetwarzanie wizerunku uczestników oznacza jego utrwalanie poprzez fotografowanie 

lub/i filmowanie, również z nagrywaniem dźwięku, przez osoby umocowane do takiego 

działania przez Vita Polymers Poland sp. z o.o. w trakcie imprezy oraz w czasie 

bezpośrednio ją poprzedzającym i po niej następującym, a także rozpowszechnianie, na 

polach eksploatacji jakie okażą się konieczne w celach określonych w punkcie 5 poniżej, 

w szczególności na takich jak: 

a. używania i wykorzystywania wizerunku na obszarze Unii Europejskiej (również na 

terenie Wielkiej Brytanii w przypadku Brexitu), w tym prawa wprowadzania do 

pamięci komputerów, serwerów sieci komputerowych, mediach audiowizualnych i 

komputerowych, 

b. wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania wizerunku przy użyciu wszelkich 

niezbędnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego lub cyfrową, a także zwielokrotniania go poprzez dokonywanie 

zapisu na wszelkich nośnikach elektronicznych,  

c. zwielokrotniania zdjęcia lub zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 

w jakiejkolwiek formie (środki masowego przekazu) 

d. wprowadzania egzemplarzy zawierających wizerunek do pamięci komputera, 

serwerów sieci komputerowych.  

Przetwarzanie obejmuje w szczególności wszelkie formy zmiany układu, formatu lub 

fragmentu zdjęcia lub/i nagrania, a także ich części, wraz z włączaniem zdjęcia, nagrania lub 

ich fragmentów do innych utworów, jak i tworzenia opracowań. 

4. Utrwalanie wizerunku dotyczy:  

a.  ujęć ogólnych, na których wizerunki osób stanowią jedynie szczegół całości i usunięcie 

ich wizerunku nie zmienia charakteru ujęcia ani też sposobu przedstawienia jego 

problematyki,  

b.  ujęć dedykowanych, na których wizerunek danej osoby czy też osób jest elementem 

kluczowym takiego ujęcia, w szczególności, gdy dane osoby pozowały do ujęcia.  



 

2 
 

5. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestników imprez firmowych Vita Polymers Poland 

sp. z o.o. przetwarzane są w celu:  

a. dokumentacyjnym,  

b. informacyjnym, również poprzez publikację,  

c. promocyjnym, również poprzez publikację.  

 

6. Wizerunek nie będzie przekazywany poza obszar Unii Europejskiej.  

7. Wizerunek będzie przetwarzany przez czas jego przydatności do realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 5 powyżej lub do czasu cofnięcia zgody, w zależności od tego które 

zdarzenie nastąpi wcześniej.  

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ( tzw. zgody ) – osoba, 

której dane przetwarzamy, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych 

osobowych, możesz się z nami skontaktować: 

a. pisemnie na adres korespondencyjny:  

Vita Polymers Poland sp. z o.o. – DANE OSOBOWE 

56-120 Brzeg Dolny; ul. Sienkiewicza 31/33 

b. przesyłając wiadomość na adres e-mail: gdpr@vitafoam.pl 

c. telefonicznie pod nr: +48 71 3808900 w.136 

Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie 

nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, 

Administrator może: 

a. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia 

informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo 

b. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

11. Zmiany niniejszego dokumentu. 
Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, dlatego regularnie dokonujemy 

przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji 
miała miejsce dnia 25.04.2019 r. 

 

 


