
POZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

ORAZ ZRZECZENIE PRAW ZWIĄZANYCH Z JEGO WYKORZYSTANIEM 

 

 

Wyrażam zgodę i upoważniam firmę Woodward, Inc. i jej spółkę stowarzyszoną Woodward Poland 

Sp. z o.o. (dalej „Woodward” lub „Współadministratorzy”), ich pracowników i podmioty działające w 

ich imieniu, do przetwarzania, publikowania i rozpowszechniania mojego wizerunku w zgodnych z 

prawem celach biznesowych Woodward, w tym celach marketingowych, a także do licencjonowania 

innych podmiotów zgodnie z celami wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

Zgodą objęty jest wizerunek utrwalony w formacie fotograficznym lub audio/wideo1 w czasie pracy 

oraz podczas firmowych wydarzeń i uroczystości oraz transfer danych związanych z moim 

wizerunkiem do Woodward, Inc. z siedzibą w Colorado Fort Collins, Colorado 80522-1519, USA. 

 

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

kadrowania, kompozycji, zwielokrotniania bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w 

formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.   

Publikacja materiałów o charakterze promocyjnym realizowana jest w szczególności w: mediach (np. 

prasa, Internet, media społecznościowe), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, 

kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterze), reklamach prasowych, bilbordach i 

materiałach eksponowanych na otwartej przestrzeni.  
 

Oświadczam, że nie będę zgłaszać żadnych roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

i przyszłych) względem Współadministratorów z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby 

jak w oświadczeniu powyżej, gdyż zrzekam się tych praw na rzecz Współadministratorów.  

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot 

trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

 
……………………………                 ………………………………  

[data i miejscowość]              [czytelny podpis osoby udzielającej zgody] 
 

Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia 

oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania 

udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie 

na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Komunikację w tym zakresie należy kierować na adres poczty e-mail:  g_krakow_hr@woodward.com 

lub drogą korespondencyjną na adres Woodward Poland Sp. z o.o., UI. Skarbowa 32, 3 2-005 Niepołomice z 

dopiskiem „mój wizerunek”.  

 

 

……………………………                 ………………………………  

[data i miejscowość]            [czytelny podpis osoby udzielającej zgody] 

 
Współadministratorami Państwa danych osobowych jest Woodward, Inc. 1081 Woodward Way, Fort Collins, Colorado 
80524, USA, oraz Woodward Poland Sp. z o.o., UI. Skarbowa 32, 3 2-005 Niepołomice dalej „Woodward”. Państwa 
dane osobowe są przetwarzane w zakresie i celu wskazanym w treści dokumentu. Posiadają Państwo prawo do żądania 
od Administratorów danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w granicach 
przewidzianych prawem a w szczególności art. 15-22 RODO). Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO. Pełna informacja dotycząca przetwarzania 
danych osobowych zawarta jest Privacy Statement na stronie internetowej Woodward 
https://www.woodward.com/home, do której bezpośredni dostęp uzyskają Państwo skanując QR code znajdujący się 
obok informacji. 

 
1 format nieakceptowany wykreśl 

https://www.woodward.com/home

