
OŚWIADCZENIE 

…………………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………..…………………………….…….., niniejszym wyrażam
zgodę na utrwalenie i wykorzystanie (w tym rozpowszechnienie) mojego wizerunku przez Fundację CEMEX
„Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie oraz spółkę CEMEX Polska Sp. z o.o. obie z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 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 CEMEX Polska Sp. z o.o. oraz Fundację
CEMEX „Budujemy Przyszłość” mojego wizerunku dla celów reklamowych, promocyjnych, marketngowych
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. 

Wizerunek mój 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 mojego wizerunku zgodnie z niniejszym
oświadczeniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich. Nie będę dochodził
żadnych roszczeń w stosunku do Spółki i Fundacji 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. W razie, gdyby wycofanie zgody spowodowało szkodę po stronie Spółki
lub Fundacji, mogą one dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu na drodze cywilnoprawnej. 

………………………………………….……………………………………………. 
czytelny podpis 

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie www.cemex.pl w zakładce Polityka
prywatności 


