`Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji o wydarzeniach,
szkoleniach od Fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT

W związku z Rozporządzeniem 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o
ochronie danych osobowych prosimy o podpisanie oświadczenia umożliwiającego przesyłanie
Państwu informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez Forum Mentorów AHA
EFFECT oraz innych informacji związanych z działaniami statutowymi Fundacji.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych
Forum Mentorów AHA EFFECT oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o
wydarzeniach, szkoleniach, newslettera oraz innych informacji:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz 926 ze zm.), dla potrzeb niezbędnych do
celów promocyjnych Fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT w Sopocie. Oświadczam też, że
swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i jestem świadomy swojego prawa dostępu do ich
treści oraz ich nadzorowania, łącznie z możliwością wniosku dotyczącego trwałego usunięcia
w każdym czasie.
2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach od
Forum Mentorów AHA EFFECT na podany adres mailowy.
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Forum Mentorów AHA EFFECT informacji handlowych w
rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
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Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Ja niżej podpisana/-y_______________________ oświadczam, że:
w związku z wypełnieniem prawnie usprawiedliwionych celów udzielam Fundacji Forum Mentorów
AHA EFFECT z siedzibą w Sopocie, jako administratorowi moich danych osobowych, zwanemu
dalej „Fundacją” lub „Administratorem”, w związku z moim uczestnictwem w wydarzeniach i
programach organizowanych przez Fundację, zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób
określony w niniejszym oświadczeniu, mojego wizerunku, zwanego dalej „Wizerunkiem”.
Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w
niniejszym oświadczeniu, wyrażam także zgodę na dokonanie przez Administratora, samodzielnie
lub za pośrednictwem osób trzecich, z których pomocy Administrator korzysta dla realizacji celów
swojej działalności, zmian i modyfikacji mojego Wizerunku, niezbędnych do jego
rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (np. retusz, zmiana kadrowania i inne
tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym filmy,
artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i
modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego
zatwierdzania przez moją osobę.
W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Administratora Wizerunku, Administrator
może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim
dalszej zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.
Udzielenie zgody wskazanej powyżej następuje nieodpłatnie.
Niniejsza zgoda upoważnia Administratora w trakcie okresu jej ważności do rozpowszechniania
Wizerunku w celach marketingowych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych,
terytorialnych oraz dotyczących środków tego udostępniania, w szczególności w celu zamieszczenia
Wizerunku w mediach elektronicznych, w tym na stronach internetowych, w mediach
społecznościowych oraz prasie, broszurach itp. w związku z prowadzoną przez Administratora
działalnością na rzecz krzewienia kultury mentoringowej w różnorodnych środowiskach.
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