OŚWIADCZENIE
O UDZIELENIU ZEZWOLENIA NA UTRWALENIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE
WIZERUNKU DLA CELÓW
TURNIEJU ARBITRAŻOWEGO DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 2022

Ja niżej podpisana/y _______________________________________________ oświadczam, że
udzielam / nie udzielam (niewłaściwe skreślić) zezwolenia na utrwalenie oraz rozpowszechnianie przez Krajową
Izbę Radców Prawnych w Warszawie (dalej „KIRP”) mojego wizerunku,
w formie materiałów audiowizualnych lub wizualnych oraz na rozpowszechnianie tych materiałów przez
KIRP, w tym na:
1)
rozpowszechnianie w sieci internetowej - na dowolnych stronach, portalach, forach, blogach,
w serwisach internetowych, w tym także serwisach społecznościowych typu YouTube.com,
Vimeo.com, Facebook.com, Twitter.com itp.,
2)
zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach audiowizualnych, audialnych lub
wizualnych, w szczególności dyskach komputerów, nośnikach informatycznych typu CD, DVD,
VCD, pendrive, na wydrukach, plakatach, ulotkach, banerach, bilbordach, w katalogach,
czasopismach, publikacjach itp.,
3)
emitowanie w radio i telewizji.
Niniejsze zezwolenie obejmuje korzystanie z wizerunku ww. osób we wszystkich materiałach
audiowizualnych i wizualnych, w szczególności w materiałach promocyjnych, informacyjnych,
publicystycznych, literackich i szkoleniowych, wyłącznie w związku z Turniejem arbitrażowym dla
studentów szkół wyższych. KIRP ma prawo do wykorzystywania powyższych materiałów w całości lub
dowolnie wybranych części tych materiałów, a także w połączeniu z innymi materiałami.
Zezwolenie jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Zezwolenie jest udzielone nieodpłatnie.

___________________________________
Miejsce i data złożenia oświadczenia, podpis osoby składającej oświadczenie

Ponadto oświadczam, że zapoznałam (em) się z informacjami i warunkami przewidzianymi w Regulaminie
Turnieju i akceptuję jego treść w całości.
___________________________________
Miejsce i data złożenia oświadczenia, podpis osoby składającej oświadczenie
Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju, w tym w celach związanych z rozpowszechnianiem
materiałów audiowizualnych lub wizualnych w ramach Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Pełna
treść informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Regulaminie Turnieju oraz na odwrocie niniejszego
oświadczenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wydarzenie: Turniej arbitrażowy dla studentów szkół wyższych (dalej „Wydarzenie”)
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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”) informujemy, że:
1. [Administrator] Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z organizacją i
przeprowadzeniem Wydarzenia jest Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „KIRP”), ul. Powązkowska 15, 01797 Warszawa, działająca przez Krajową Radę Radców Prawnych.
2. [Dobrowolność] Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu,
podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych uniemożliwia wzięcie udziału w Wydarzeniu.
3. [Zakres] KIRP gromadzi dane dotyczące uczestników Wydarzenia, osób zgłaszających, osób zaangażowanych w
organizację i przeprowadzenie Wydarzenia. W zależności od charakteru Wydarzenia, KIRP może również
gromadzić dane dotyczące rodziców i opiekunów prawnych uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół, osób
zgłaszających oraz członków poszczególnych komisji, o których mowa w Regulaminie.
4. [Źródło] Źródło danych: KIRP przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osób zgłaszających. W
zależności od charakteru Wydarzenia, KIRP może również pozyskiwać informacje od osób zgłaszających, jak
również rodziców i opiekunów Uczestnika.
5. [Cele i podstawy] Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tj. w celu zawarcia i realizacji umowy – w odniesieniu do usług świadczonych
drogą elektroniczną;
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w
związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w
szczególności dla celu: organizacji, przeprowadzenia, monitorowania przebiegu oraz rozstrzygnięcia
Wydarzenia, prowadzenia bieżącej komunikacji z uczestnikami oraz osobami zaangażowanymi w
organizację Wydarzenia, opracowania relacji z Wydarzenia, zapewnienia bezpieczeństwa Wydarzenia i
uczestników oraz dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych;
d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku
z rozpowszechnieniem wizerunku uczestnika – w zakresie udzielonego zezwolenia.
6. [Okres] Administrator usuwa lub anonimizuje dane osobowe po upływie okresu przetwarzania. Okres
przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą
przetwarzane przez czas trwania umowy, okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
Dane elektroniczne, dotyczące uczestnictwa i przebiegu Wydarzenia będą przetwarzane przez okres 1 roku po
jego zakończeniu i przekazaniu nagród. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji, gdy prawa i wolności
osoby będą przeważały nad interesami administratora. Dane osobowe ujawnione na stronach oraz w serwisach
internetowych (np. listy zwycięzców, listy uczestników finału) będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia
ogłoszenia. Dane zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe, będą przechowywane przez okres 6 lat. Dane
osobowe zwycięzców poszczególnych etapów mogą być przechowywane wieczyście w celach archiwalnych.
7. [Udostępnienie] Dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom działającym na zlecenie i w imieniu KIRP
(np. podmiotom wspierającym systemy informatyczne), organom i podmiotom określonym w przepisach prawa
(np. podmiotom, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych), innym podmiotom, odrębnym
administratorom, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Wydarzenia (np. hotelom, Sądowi
Najwyższemu).
8. [Zoom] Dostawcą systemu wideokonferencji jest Zoom Video Communications Inc. (Zoom). Bezpieczeństwo
przetwarzania danych zapewnione zostało m. in. poprzez zastosowanie w umowie z Zoom tzw. standardowych
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Komunikacja w czasie spotkania jest szyfrowana
w standardzie TLS 256 bit na całej drodze uczestnik – uczestnik (szyfrowanie end-to-end) i nawet Zoom nie ma
dostępu do treści komunikacji. Jeżeli wirtualne spotkanie jest nagrywane, wtedy treść komunikacji jest
przechowywana w UE. Zoom również zapewnia, że nie ma dostępu do nagranych spotkań. Zoom przesyła do
USA dane telemetryczne (czyli np. o tym skąd łączy się uczestnik, ile danych przesyła, jakie komendy wydaje
usłudze) i podstawowe dane uczestnika (te, które samodzielnie zostały przez uczestnika wprowadzone do Zoom
rejestrując się na spotkanie). W przypadku pytań prosimy o kontakt w sposób określony w pkt 13.
9. [Rozpowszechnienie] W przypadku rozpowszechnienia relacji oraz materiałów z Wydarzenia, odbiorcami
danych może być nieograniczony krąg odbiorców (w tym wizerunku - w zakresie wskazanym w treści zezwolenia).

10. [Decyzje automatyczne] Administrator może monitorować w sposób automatyczny zachowania uczestników
online pod kątem przestrzegania zapisów Regulaminu. Administrator nie będzie monitorować zachowania
użytkowników w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania). Decyzja,
dotycząca oceny przestrzegania zapisów Regulaminu nie jest podejmowana automatycznie, może jednak
uwzględniać zapisane dane zachowania Uczestników.
11. [Prawa osób] Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa: do żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych - w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
12. [Zgoda] W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje również prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podejmowanych
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. [IOD + Kontakt] W celu realizacji swoich praw oraz w innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora
Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych: przesyłając korespondencję
elektronicznie pod adresem e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby Administratora.
14. [Skarga] Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. www.uodo.gov.pl.

