
Oświadczenie  

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          (imię i nazwisko)  

 

 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 
wynagrodzenie względem Rest Lords Sp. z o.o., z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku / 
wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.  

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.  

...........................................................  
                                      (data i czytelny podpis)    

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie 
Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest REST LORDS Sp. z o.o., ul. Tarasa Szewczenki nr 7, lok. 
11, 10-274 Olsztyn, REGON 383085620, NIP 7393926470, KRS 0000780982, email: 
biuro@restlords.com, mob: 726 40 30 40, tel: 89 721 33 44, fax: 89 721 33 55.  

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest reklama oraz promocja towarów oferowanych 
przez administratora danych na stronie internetowej https://restlords.com. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu opisanym powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być 

udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom obsługującym systemy 
teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym usługi doradcze w tym 
prawne lub audytowe. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub do czasu odwołania wyrażonej pisemnie zgody. 

6. Osoby, których dane są przetwarzane przez administratora, uprawione są do dostępu do treści 
swoich danych oraz mają prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osoby, których dane przetwarzane są przez administratora, mają prawo wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych 
osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby informacyjne i promocyjne 
na stronie internetowej marki Rest Lords - fotele masujące, należącej do spółki Rest Lords Sp. z o.o. 
(https://restlords.com) i materiałach reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 
Nr 119, str. 1, ze zm.).

              
                    
   

Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na w/w stronie i w materiałach 
reklamowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.).

https://restlords.com

