
1. Prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia uczestnika, które znajduje się w załączniku na 
adres e-mail: sklep.pila@lalill.pl oraz  danych :
imię i nazwisko:
numer telefonu:
e-mail:

2. Opłaty za bilet wstępu można dokonać przelewem na konto:

Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia, Agnieszka Volker
Krzywa 4, 64-920 Piła
nr konta: 13 1090 1320 0000 0001 0872 2771

(w tytule przelewu proszę wpisać BEAUTY SHOW oraz imię i nazwisko uczestnika)

Po zaksięgowaniu wpłaty bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail
Bilet należy wydrukować i okazać przy wejściu na wydarzenie.

mailto:sklep.pila@lalill.pl


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA / SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w wydarzeniu / pokazie / szkoleniu  ‘ ’ B E A U T Y  S H O W ’ ’  ,  k t ó r e  
o d b ę d z i e  s i ę  w  P i l e , dnia 27.11.2021r., którego organizatorem jest firma:
BEAUTY VITAL Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Volker z siedzibą w Pile przy ul. Krzywej 4, 
NIP 764 190 15 45

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie mojego 
wizerunku utrwalonego na fotografiach i / lub w nagraniu audio-video z dnia 27.11.2021r.,

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem zebranych danych osobowych jest firma: BEAUTY VITAL Akademia Piękna i Zdrowia
Agnieszka Volker z siedzibą w Pile przy ul. Krzywej 4,

2) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla celów 
związanych z realizacją szkolenia,

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w szkoleniu, 
realizacją programu szkolenia oraz wypełnieniem / wystawieniem właściwych dokumentacji

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania firmie:
BEAUTY VITAL Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Volker z siedzibą w Pile przy ul. Krzywej 4,

5) podałam/em prawidłowe dane dobrowolnie,

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, uzupełnienia.

7) Bezterminowo, nieodwołalnie i nieodpłatnie przenoszę bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe na
rzecz Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), w tym w szczególności w zakresie 
publikacji fotografii / nagrań z wykorzystaniem techniki cyfrowej, wystawiania i udostępniania fotografii / nagrań na
stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych bez względu na sposób ich 
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, na stronach 
internetowych i portalach społecznościowych firmy - w szczególności na oficjalnym fan page
BEAUTY VITAL Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Volker
z siedzibą przy ul. Krzywa 4, 64-920 Piła, pod adresem:  www.facebook.com/  LaLillPila  , 
na firmowym koncie Instargam o nazwie: LaLillPila oraz na oficjalnej stronie, 
pod adresem: www.lalill.pl. 
Niniejszym wyrażam również zgodę na publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i 
remitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii / utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie ze zgodą, której udzielam, nie narusza niczyich dóbr 
osobistych, ani innych praw. 
Oświadczam, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 
naruszenia praw osobistych i majątkowych osób trzecich, osobiście zrekompensuję Organizatorowi 
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, 
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 Miejscowość, data:                                                             Własnoręczny, czytelny podpis: 

Piła, dn. ………….…… 2021r.                                                        ….....……………….…………………
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