
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych uczestników usługi przewodnickiej / videorelacji 

z użyciem drona jest firma City Guide Poznań Mateusz Michałek, ul. Strzelecka 52/10, 

61846 Poznań, NIP 7642444682. 

Dane osobowe uczestników usługi przewodnickiej / videorelacji przetwarzane są w zakresie 

niezbędnym do realizacji tych usług. 

 

W trakcie realizacji usługi wykonywane są zamówione zdjęcia i filmy w celu przekazania ich 

uczestnikom usługi przewodnickiej / videorelacji. 

 

Numer telefonu i adres email umożliwia kontakty zarówno w trakcie przygotowania do 

realizacji usługi jak, w trakcie jej realizacji oraz po jej wykonaniu w celu przekazania 

zamówionych materiałów graficznych. 

 

Do twoich danych mają dostęp: City Guide Poznań Mateusz Michałek oraz przewodnicy, 

piloci i operatorzy współpracujący przy realizacji usługi.  

 

Dane osobowe są zabezpieczone hasłem i przechowywane są na dysku twardym, nośnikach 

cyfrowych w siedzibie administratora. 

Dane osobowe przechowujemy przez okres współpracy w ramach realizacji usług a także po 

jej wykonaniu, do czasu rozliczenia realizowanych usług. 

 

Przekazanie zamówionych nagrań odbywa się za pomocą kanałów teleinformatycznych 

(Google Dysk, WeTransfer, tryb prywatny YouTube) i zabezpieczone jest hasłem.  

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. 

 

Masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych a także żądać 

usunięcia tych danych “prawo do bycia zapomnianym”  przez City Guide Poznań Mateusz 

Michałek. Oznacza to rezygnację zamówienia, gdyż uniemożliwia kontakt oraz realizację 

usługi.  

 
 
 
 
 



 
Oświadczenie 

 

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

oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych przez City Guide Poznań Mateusz Michałek i: 

 

 

• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb realizacji usług przez City Guide Poznań Mateusz Michałek. 

 

……………………… 

podpis 

 

 

 

• Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego wizerunku przez City 

Guide Poznań Mateusz Michałek dla potrzeb dokumentacji realizacji usług. 

 

……………………. 

podpis 

 

 

• Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego wizerunku przez City 

Guide Poznań Mateusz Michałek w celach marketingowych. 

 

……………………. 

podpis 

Oświadczenie Rodzica 

 

 

• Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………….przez City Guide Poznań Mateusz Michałek 

dla potrzeb realizacji nagrania / videorelacji z użyciem drona 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 


