
 

 

 
 

REJESTRACJA    

MUKOMARSZ. KROK KU ZDROWIU!  

VERTEX RUN & WALK WORKSHOP 
22 października 2022 

Pabianice 
 

 
Organizatorem Mukomarszu jest Vertex Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o., którego partnerem w tym wydarzeniu jest 

Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy. 

Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Ludwika Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, 

Polska, NIP 5252732188 (dalej Organizator) 

 

1. Oświadczam, że biorę udział w MukoMarszu z własnej woli, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. 

Zobowiązuję się stosować do wskazań i zaleceń Organizatora. Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych, 

akceptuję program MukoMarszu. Odpowiedzialność Organizatora Mukomarszu jest ograniczona do 

wysokości Polisy nr 66377490. 

 

2. Wyrażam bezterminową, nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiału foto i wideo 

zrealizowanego w dniu 22.10.2022, na którym utrwalony został mój wizerunek / głos. Zezwalam na 

rozpowszechnianie, powielanie i wykorzystywanie przez Organizatora foto i video, o których mowa w zdaniu 

powyżej na wewnętrzny użytek Organizatora, w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy i 

na stronie PTM. Przenoszę na Organizatora prawo do udzielania zezwoleń na sporządzanie, rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Nagrania. 
 

                                                         INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zasady przetwarzania Danych Osobowych  

 

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego podczas 

Mukomarszu oraz danych gromadzonych w celu udokumentowania udzielenia przez Panią/Pana niniejszej 

zgody na wykorzystanie wizerunku (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Vertex Pharmaceuticals Sp. z o.o. 

(dalej jako „Administrator”). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów dowodowych 

dla wykazania uzyskania w/w zgody. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie odbywało się zgodnie z 

Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanym dalej „RODO”, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest 

realizacja praw uzyskanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie i 

rozpowszechnianie wizerunku oraz wykazanie dopełnienia warunków dopuszczalnego rozpowszechniania 

wizerunku i obrona przed ewentualnymi zarzutami o bezprawność działań oraz roszczeniami z tego tytułu 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 

1. Odbiorcy Danych Osobowych 

 

Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Administratora oraz 

usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono ich przetwarzanie na potrzeby realizacji usług 

świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy rozwiązań informatycznych i 

ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. 

Prosimy o zwrócenie uwagi, że zgoda na publiczne rozpowszechnianie nagrań/zdjęć  z Pani/Pana wizerunkiem 

oznacza, że dostęp do tych informacji będą mogły mieć podmioty na całym świecie, w tym podmioty z państw 



 

 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państw trzecich), na co świadomie Pani/Pan się godzi 

udzielając w/w zgodę.  

 

2. Okres przechowywania Danych Osobowych 

 

Dane Osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu 

bezprawnego rozpowszechniania wizerunku osoby przedstawionej. 

 

3. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: prawa do żądania 

dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku 

gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),prawa do 

żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO 

(Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich 

prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje 

także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz 

nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż 

zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), prawa do żądania 

usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do wniesienia w 

dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).  
 

 

4. Kontakt z Administratorem 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących 

osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem poprzez kontakt z 

wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do agata_giedrojc-

madejska@vrtx.com Korespondencję papierową należy natomiast kierować na adres siedziby 

Administratora: Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o.o.,ul. Ludwika Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa. 

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach 

korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka 

pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, 

której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
 

 

 


