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                     Załącznik nr 1 do Regulaminu „Bezpieczny Rowerzysta z CEMEX-em”.  

  

 

 

 Formularz rejestracyjny zawodów „BEZPIECZNY ROWERZYSTA Z CEMEX-em”     

       numer startowy_______________ 

Imię Nazwisko         

Wiek  

numer kontaktowy 

Zgoda na udział dziecka w zawodach (dotyczy osób niepełnoletnich) 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zawodach „BEZPIECZNY ROWERZYSTA Z CEMEX-em” w terminie 1-06-2019r. 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………..………..., niniejszym wyrażam zgodę na 

utrwalenie i wykorzystanie (w tym rozpowszechnienie) mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka  

…………………….…………………………………………..……………………………….….dalej  „Wizerunek”,  przez Organizatora zawodów 

Bezpieczny Rowerzysta z CEMEXEM, spółkę CEMEX Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 

02-255 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037375, NIP:  951-14-96-432 (zwaną dalej „Spółką”). 

Niniejsze oświadczenie obejmuje zgodę na wykorzystanie przez Spółkę Wizerunku dla celów reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Spółki, w tym jego ofertą handlową i obejmuje 

wszelkie formy eksploatacji, w tym publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały 

promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w sieci Internet (w tym strona Spółki na 

Facebooku). 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 

nieetyczne. 

Oświadczam, iż udostępnianie Wizerunku nie jest związane i nie wchodzi w zakres moich obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy, a powyższa zgoda została udzielona przeze mnie dobrowolnie i nieodpłatnie. Jednocześnie 

zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania Wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu oraz oświadczam, że 

wykorzystanie Wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw osób 

trzecich. Nie będę dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Spółki w przypadku wykorzystania Zdjęć zgodnie z niniejszym 

Oświadczeniem. 

Niniejsza zgoda obowiązuje do jej wycofania i nie jest ograniczona terytorialnie. 

Wiem, że mogę odwołać niniejszą zgodę, poprzez wysłanie maila na adres privacy_poland@cemex.com lub wysyłając 

oświadczenie na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 46. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody, przed jej 

odwołaniem. 

 

 

Data, miejscowość …………………………..…………. Podpis …………………………………………………….…………………… 

mailto:privacy_poland@cemex.com

