
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRELEGENTÓW/UCZESTNIKÓW KONGRESU 

1. Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego zastrzega sobie prawo do rejestracji dźwięku lub 

obrazu i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem XIII Kongresu EFPA Polska pt.: 

„Zrównoważone Finanse dla Nowego Świata. Nadajemy nowy sens usługom finansowym”, który odbędzie się w 

dniu 21 października 2022 r. (dalej „Kongres”) oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim. 

2. Uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie oraz nieodpłatne, 

wielokrotne i bezterminowe rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku każdego z uczestników lub 

prelegentów. 

3. Organizator może utrwalać przebieg Kongresu dla celów stworzenia dokumentacji lub promocji 

i rozpowszechniania treści z Kongresu. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jej 

fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika, prelegenta lub innej osoby przebywającej na 

Kongresie oraz je rozpowszechniać, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty 

wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 

r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz 

rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

4. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, z wyłączeniem form obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz Standardów 

Doradztwa Finansowego z siedzibą w Warszawie , ul. L. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa zwana dalej EFPA 

Polska.  

 

W sprawie danych osobowych można skontaktować się pod adresem biuro@efpa.pl. Państwa dane osobowe są 

przetwarzane przez EFPA Polska w celu prawidłowej organizacji XIII Kongresu  Certyfikowanych Doradców 

Finansowych EFPA oraz archiwizacji projektowej. Państwa dane będą przechowywane w EFPA Polska przez okres 

ustalony przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do 

cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez EFPA Polska, 

mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zorganizowania uczestnictwa w XIII Kongresie 

Certyfikowanych Doradców EFPA Polska. 

 


