
 

 

                                                                                              
                                                         
                 

 

 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU  
  
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku i głosu wraz  
z imieniem i nazwiskiem, w szczególności zdjęcia, nagrania audio i video (nagranie rozmowy telefonicznej, nagranie filmu 
video )  przez A&J PARTNERS Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu, kod 41-902 przy ul. Dworcowej 25, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493588, w związku z moim udziałem w Konkursie „Zostań Ambasadorem 
marki 
 
A&J Partners”. Zgoda obejmuje w szczególności: 
– użycie (powielanie i rozpowszechnianie) fotografii, nagrań audio i video (nagranie rozmowy telefonicznej, nagranie 

filmu video)  oraz innych plików multimedialnych, na których widnieje wizerunek lub głos, do celów 
marketingowych i popularyzacji marki A&J Partners, a także spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej,  
w szczególności na broszurach reklamowych, serwisach społecznościowych ze wskazaniem, iż wizerunek i głos 
został nagrany w związku z uczestnictwem w Konkursie „Zostań ambasadorem marki A&J Partners”, 

– zamieszczanie tego wizerunku i głosu w materiałach służących marketingowi i popularyzacji marki A&J Partners za 
pośrednictwem dowolnego medium, ze wskazaniem o Konkursie. 

 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny i wyrażam zgodę na to, że dane te będą przetwarzane przez czas 
trwania Konkursu oraz w ciągu 5 lat od zakończenia Konkursu w celu jego promowania.  
 
Przyjmuję do wiadomości, że A&J Partners może udostępniać fotografie oraz inne pliki multimedialne na których 
widnieje wizerunek i głos uczestnika Konkursu podmiotom związanym z A&J Partners, lecz tylko dla celów o których 
mowa w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
 
Nadto oświadczam, że zgoda obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, obróbkę, 
opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 
opublikowania we wskazanych celach z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku lub 
głosu.  
 
Przyjmuję do wiadomości, że publikacja wizerunku i głosu następuje nieodpłatnie oraz, że wyrażenie zgody jest 
udzielane na czas trwania Konkursu oraz pokonkursowych działań promocyjnych i że zgoda jest nieodwołalna.  
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