
Załącznik nr 5  do Umowy o dofinansowanie 

 

 
 

 
OŚWIADCZENIE  

- O ZAPOZNANIU SIĘ Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE I REGULAMINEM 
- O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

- O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Umową o dofinansowanie nr …………………… 
z dnia  ………………….. oraz Regulaminem stanowiącym załącznik nr 3 do tej umowy  
i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień. 
 
2. Na podstawie art. 81 ust . 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne i 
wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz głosu utrwalonego w nagraniach video, 
audio i fotografiach oraz innych materiałach ustalonych w trakcie lub w związku z udziałem w misji 
gospodarczej do Dubaju odbywającej się w terminie 29 października - 3 listopada 2022 r. (zwanej 
dalej Wyjazdem), w szczególności poprzez publikację nagrań video, audio i fotografii oraz 
materiałów promocyjnych w Internecie oraz innych mediach bez jakichkolwiek ograniczeń, a także 
wprowadzenie ich do pamięci komputerów na potrzeby organizacji, promocji i dokumentacji 
przebiegu Wyjazdu. 
 
3. Niniejsza zgoda dotyczy nagrań i fotografii: 

a) udostępnionych przeze mnie oraz 
b) wykonywanych podczas działań związanych z organizacją, promocją i dokumentacją 

Wyjazdu. 
 
4. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że wizerunek lub głos mogą zostać przetworzone, w 
szczególności wykadrowane, może być zmieniona kompozycja fotografii, video i dźwięk mogą 
zostać zmontowane i przedstawione we fragmentach, przy założeniu jednak, że wszelkie działania 
na nagraniach i fotografiach będą dokonywane z poszanowaniem czci i godności osób 
przedstawionych. 
 
5. Wyrażam zgodę administratorowi danych – Zarządowi Województwa Łódzkiego, na: 

- przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku, w celu publikacji materiałów  
na stronie Internetowej projektu- https://biznes.lodzkie.pl ; 
- przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku, w celu publikacji materiałów   
w mediach społecznościowych (Facebook; LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram) na kanałach  
i stronach Województwa Łódzkiego – Organizatora Wyjazdu; 
- przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku podczas  innych wydarzeń 
promujących Województwo Łódzkie  

 
Jestem świadoma/y, że moją zgodę na przetwarzanie mogę wycofać w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 

  ……………………………………………….. 
         Data i podpis Uczestnika Wyjazdu 


