
 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której 
te dane dotyczą 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Managera: Agnieszkę Bryk Bryk&More, ul.Rydygiera 8, 

bud. 20B, lok. 220, 01-793 Warszawa, moich danych osobowych w postaci:  

danych zamieszczonych w umowie impresaryjnej, tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, 

adres zamieszkania oraz nr telefonu  

w celu pośrednictwa do zarządzania interesami impresaryjnymi, w szczególności oferowania usług na 

rynku, prowadzeniu negocjacji i zawierania umów z klientami prowadzącymi działalność w zakresie 

reklamowej produkcji filmowej, rozliczanie i przyjmowanie od Producenta na rachunek Managera 

wynagrodzenia, składanie i odbieranie w imieniu wyrażającego zgodę ustnych i pisemnych oświadczeń woli 

w przedmiocie jego udziału  w produkcji utworów audiowizualnych, a także składanie i odbieranie wszelkich 

oświadczeń woli w zakresie przeniesienia praw autorskich wyrażającego zgodę na Producenta, 

przekazywanie  wynagrodzenia i innych przysługujących jemu należności z tytułu realizowanej produkcji 

filmowej. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 

lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej: RODO).  

Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych załącznika informacyjnego zgodnie 

art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Bryk&More jest Bryk&More Agnieszka Bryk z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, bud 20B, lok. 220, 01-793 Warszawa, (nr tel.: +48 519 599 225, adres e-

mail: agnieszka@brykandmore.pl).  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu pośrednictwa do zarządzania interesami impresaryjnymi.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO)  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

–  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 

ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 

Administrator,  

–  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,   

–  usunięcia swoich danych art. 17 RODO,  

–  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  

–  przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,   

–  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,  

–  do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.  

 

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do pośrednictwa do zarządzania interesami 

impresaryjnymi.  

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

mailto:iod@um.warszawa.pl

