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OSOBA PEŁNOLETNIA 
 
 
 
.......................................................................................                              ........................………...……………… 

imię i nazwisko Uczestnika Próby                                (miejscowość, data) 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wawel S.A. (dalej “Organizator Rekordu”) moich danych osobowych w zakresie: 

- imię i nazwisko 

- wizerunek 
w celu udokumentowania próby ustanowienia rekordu Guinnessa (dalej “Próba”) i zgłoszenia jej do oficjalnego biura Guinness World 

Records (dalej „GWR”) z siedzibą w South Quay Building, 189 Marsh Wall, Londyn E14 9SH Wielka Brytania oraz wykorzystanie ich przez 
Organizatora Rekordu oraz GWR w materiałach reklamujących Próbę. 

Oświadczam, że: 

a) zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest spółka Wawel S.A. z siedzibą przy ul. Władysława Warneńczyka 
14, 30-520 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, numer identyfikacji 
podatkowej NIP 676-007-68-68, numer statystyczny REGON 350035154, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi 7.498.775,00 zł (dalej 
„Organizator Rekordu”); 

b) zostałem poinformowany, że Organizator Rekordu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-
mail:  iodo@wawel.com.pl; 

c) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych i wykorzystanie wizerunku jest niezbędne i konieczne do 
prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanej fotografii lub zapisu wideo w celu realizacji Próby, zgłoszenia Próby do oficjalnego 
biura GWR w celu rozpatrzenia oraz wykorzystania ich przez Organizatora Rekordu oraz biuro GWR w materiałach reklamujących Próbę; 

d) zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie 
wyrażonej zgody, jak również jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Organizatora Rekordu w 
zakresie informacyjnym i marketingowym; 

e) zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu do moich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora Rekordu, prawo do 
żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia; 

f) zostałem poinformowany, że przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia celów wskazanych wyżej; 

g) zostałem poinformowany, że odbiorcami moich danych jest spółka Noll i Wentz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie koordynująca obsługę 
Strefy Sponsora podczas Festiwalu Kolorów, spółka TAKOALA Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu koordynująca przeprowadzenie Próby oraz 
biuro Guinness World Records z siedzibą w South Quay Building, 189 Marsh Wall, Londyn E14 9SH Wielka Brytania; 

h) zostałem poinformowany, że mam prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie). 

.............................................................................................................. 
data i czytelny podpis składającego oświadczenie 

 
Zgoda na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku 

 

1. W związku z art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż: 

1) wyrażam zgodę na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie mojego wizerunku przez WAWEL S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 

30-520 Kraków, ul. W. Warneńczyka 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014525 NIP 676-007-68-68, 

REGON 350035154, kapitał zakładowy wpłacony w całości wynosi: 7.498.775,00 zł oraz Guiness World Records z siedzibą w South Quay 

Building, 189 Marsh Wall, Londyn E14 9SH Wielka Brytania,  

utrwalonego podczas próby ustanawiania Rekordu Guinnessa w dniu 02.06.2019 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 polegającej na 

otwarciu  słodyczy przez jak największą liczbę osób w jednym momencie podczas wydarzenia „Najsłodszy rekord Guinessa. Pobij go z 

Wawelem”. 

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie mojego wizerunku w celach informacyjnych, promocyjnych, 

marketingowych i reklamowych wyżej wskazanego wydarzenia oraz WAWEL S.A. i Guinness World Record.  

Wyrażanie zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie nagrań z moim udziałem w materiałach 

promocyjnych wydarzenia, WAWEL S.A. oraz Guinness World Records publikowanych na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych, jak również poprzez inne środki masowego przekazu.  

2) wyrażam zgodę na korzystanie przez  WAWEL S.A. i Guinness World Record, w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i 

reklamowych wyżej wskazanego wydarzenia oraz WAWEL S.A. i Guinness World Record,  z moich dóbr osobistych, a w szczególności: 

a) na korzystanie z mojego  imienia i nazwiska, 

b) na korzystanie z mojego głosu. 

2. Oświadczam, że niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie oraz bezterminowo, 

3. Zobowiązuję się ponadto, do niewykonywania w sposób naruszający słuszne interesy WAWEL S.A. moich praw do wizerunku i głosu. 

4. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie składam dobrowolnie i rozumiem jego 

treść. 
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……………………………………………………….. 

data i czytelny podpis składającego oświadczenie 

 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z realizacją Próby, przetwarzamy dane osobowe Uczestników. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”), przekazujemy 
informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy zgłosisz się do udziału w Próbie. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Wawel S.A. z siedzibą przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, numer identyfikacji podatkowej NIP 
676-007-68-68, numer statystyczny REGON 350035154, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi 7.498.775,00 zł (dalej 
„Organizator Rekordu”); 

2. Organizator Rekordu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 
iodo@wawel.com.pl; 

3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (Art.6 pkt.1 lit.a RODO). Twoje dane osobowe, 
przetwarzane będą w celu skutecznego przeprowadzenia próby ustanowienia rekordu Guinnessa (dalej “Próba”) i zgłoszenia jej do 
oficjalnego biura Guinness World Records (dalej „GWR”) oraz wykorzystane przez Organizatora Rekordu oraz GWR w materiałach 
reklamujących Próbę do której przystąpiłeś/łaś; 

4. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas trwania Próby oraz jej rozpatrzenia przez GWR nie dłużej jednak niż 4 miesiące. 
W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania 
takiej zgody. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego; 

6. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją 
ich niepodania jest brak możliwości udziału w Próbie; 

8. Twoje dane osobowe są przekazywane Koordynatorowi Próby, spółce TAKOALA spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy pomocy której 
przeprowadzana jest Próba ustanowienia rekordu Guinnessa, spółce Noll i Wentz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie koordynującej 
obsługę Strefy Sponsora podczas Festiwalu Kolorów oraz do oficjalnego biura Guinness World Record w celu rejestracji i rozpatrzenia 
przeprowadzonej Próby oraz wykorzystanie ich przez GWR w materiałach reklamujących Próbę. 
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OSOBA NIEPEŁNOLETNIA – WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 

 

...........................................................................................................                                                   .................................................................. 
 imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika Próby                               (miejscowość, data) 

   

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych małoletniego 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wawel S.A. (dalej “Organizator Rekordu”)  danych osobowych mojego małoletniego dziecka/ 
małoletniego pozostającego pod moją opieką ................................................................... (imię i nazwisko małoletniego) w zakresie: 

- imię i nazwisko 

- wizerunek 
w celu udokumentowania próby ustanowienia rekordu Guinnessa (dalej “Próba”) i zgłoszenia jej do oficjalnego biura Guinness World Records (dalej 

„GWR”) z siedzibą w South Quay Building, 189 Marsh Wall, Londyn E14 9SH Wielka Brytania oraz wykorzystanie ich przez Organizatora oraz GWR w 
materiałach reklamujących Próbę. 

Oświadczam, że: 

a) zostałem poinformowany, że Administratorem danych osobowych mojego małoletniego dziecka/ małoletniego pozostającego pod moją opieką jest 
spółka Wawel S.A. z siedzibą przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, 
numer identyfikacji podatkowej NIP 676-007-68-68, numer statystyczny REGON 350035154, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi 
7.498.775,00 zł (dalej „Organizator Rekordu”); 

b) zostałem poinformowany, że Organizator Rekordu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:  
iodo@wawel.com.pl; 

c) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych i wykorzystanie wizerunku jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i 
efektywnego korzystania z wykonanej fotografii lub zapisu wideo w celu realizacji Próby, zgłoszenia Próby do oficjalnego biura GWR w celu 
rozpatrzenia oraz wykorzystania ich przez Organizatora Rekordu oraz biuro GWR w materiałach reklamujących Próbę;  

d) zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie 
wyrażonej zgody, jak również jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Organizatora Rekordu w zakresie 
informacyjnym i marketingowym; 

e) zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu do danych osobowych mojego małoletniego dziecka/ małoletniego pozostającego pod moją opieką 
przetwarzanych przez Organizatora Rekordu, prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia; 

f) zostałem poinformowany, że przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia celów wskazanych wyżej;  

g) zostałem poinformowany, że odbiorcami danych osobowych jest spółka Noll i Wentz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie koordynująca obsługę Strefy 
Sponsora podczas Festiwalu Kolorów, spółka TAKOALA Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu koordynująca przeprowadzenie Próby oraz biuro Guinness 
World Records z siedzibą w South Quay Building, 189 Marsh Wall, Londyn E14 9SH Wielka Brytania;  

h) zostałem poinformowany, że mam prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
Warszawie). 

.............................................................................................................. 
data i czytelny podpis składającego oświadczenie 

 
Zgoda na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku małoletniego 

 

1. W związku z art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oświadczam, iż: 

1) wyrażam zgodę na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku mojego małoletniego dziecka/ małoletniego pozostającego pod 

moją opieką przez WAWEL S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-520 Kraków, ul. W. Warneńczyka 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000014525 NIP 676-007-68-68, REGON 350035154, kapitał zakładowy wpłacony w całości wynosi: 7.498.775,00 zł oraz Guiness 

World Records z siedzibą w South Quay Building, 189 Marsh Wall, Londyn E14 9SH Wielka Brytania, utrwalonego podczas próby ustanawiania 

Rekordu Guinnessa w dniu 02.06.2019 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 polegającej na otwarciu  słodyczy przez jak największą liczbę osób w 

jednym momencie podczas wydarzenia „Najsłodszy rekord Guinessa. Pobij go z Wawelem”. 

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku mojego małoletniego dziecka/ małoletniego 

pozostającego pod moją opieką w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych wyżej wskazanego wydarzenia oraz 

WAWEL S.A. i Guinness World Record.  

Wyrażanie zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie nagrań z udziałem mojego małoletniego dziecka/ 

małoletniego pozostającego pod moją opieką w materiałach promocyjnych wydarzenia, WAWEL S.A. oraz Guinness World Records publikowanych 

na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, jak również poprzez inne środki masowego przekazu.  

2) wyrażam zgodę na  korzystanie przez  WAWEL S.A. i Guinness World Record, w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i 

reklamowych wyżej wskazanego wydarzenia  oraz WAWEL S.A. i Guinness World Record,  z dóbr osobistych mojego małoletniego dziecka/ 

małoletniego pozostającego pod moją opieką, a w szczególności: 

a) na korzystanie z  imienia i nazwiska, 

b) na korzystanie z głosu. 

2. Oświadczam, że niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie oraz bezterminowo, 

3. Zobowiązuję się ponadto, do niewykonywania w sposób naruszający słuszne interesy WAWEL S.A. praw mojego małoletniego dziecka/ małoletniego 

pozostającego pod moją opieką do wizerunku i głosu. 

4. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie składam dobrowolnie i  rozumiem jego treść. 

 

……………………………………………………….. 

data i czytelny podpis składającego oświadczenie 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z realizacją Próby, przetwarzamy dane osobowe Uczestników. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”), przekazujemy 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Twojego małoletniego dziecka/małoletniego pozostającego pod Twoją opieką, w 
przypadku gdy wyrazisz zgodę na zgłoszenie jego udziału w Próbie. 

1. Administratorem danych osobowych Twojego małoletniego dziecka/małoletniego pozostającego pod Twoją opieką jest spółka Wawel 
S.A. z siedzibą przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000014525, numer identyfikacji podatkowej NIP 676-007-68-68, numer statystyczny REGON 350035154, kapitał 
zakładowy w całości wpłacony wynosi 7.498.775,00 zł (dalej „Organizator Rekordu”); 

2. Organizator Rekordu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 
iodo@wawel.com.pl; 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Twojego małoletniego dziecka/małoletniego pozostającego pod Twoją opieką jest 
wyrażona przez Ciebie zgoda (Art.6 pkt.1 lit.a RODO). Dane osobowe Twojego małoletniego dziecka/małoletniego pozostającego pod 
Twoją opieką, przetwarzane będą w celu skutecznego przeprowadzenia próby ustanowienia rekordu Guinnessa (dalej “Próba”) i 
zgłoszenia jej do oficjalnego biura Guinness World Records (dalej „GWR”) oraz wykorzystane przez Organizatora Rekordu oraz GWR w 
materiałach reklamujących Próbę na przystąpienie do której Twojego małoletniego dziecka/małoletniego pozostającego pod Twoją 
opieką wyraziłeś zgodę; 

4. Dane Twojego małoletniego dziecka/małoletniego pozostającego pod Twoją opieką będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas trwania 
Próby oraz jej rozpatrzenia przez GWR nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na 
podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania takiej zgody. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane 
tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

5. Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych Twojego małoletniego dziecka/małoletniego pozostającego pod Twoją opieką, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

6. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania danych Twojego małoletniego 
dziecka/małoletniego pozostającego pod Twoją opieką, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Próbie; 

8. Dane osobowe Twojego małoletniego dziecka/małoletniego pozostającego pod Twoją opieką są przekazywane Koordynatorowi Próby, 
spółce TAKOALA spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy pomocy której przeprowadzana jest Próba ustanowienia rekordu Guinnessa, 
spółce Noll i Wentz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie koordynującej obsługę Strefy Sponsora podczas Festiwalu Kolorów oraz do 
oficjalnego biura Guinness World Record w celu rejestracji i rozpatrzenia przeprowadzonej Próby oraz wykorzystanie ich przez GWR w 
materiałach reklamujących Próbę. 

 


