
Przesyłając swoje zgłoszenie na adres prawdziwesluby@wedding.pl 
wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie przez Wedding.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-680) 

przy ul. Żurawiej 45, KRS: 0000442180 moich danych osobowych w postaci 

zdjęcia dla celów jego publikacji w serwisie wedding.pl oraz mediach 
społecznościowych. Wiem, że Wedding.pl opublikuje tylko zdjęcie i moje imię, a 

pozostałe dane osobowe przekazane przy przesyłaniu zdjęcia nie zostaną 
upublicznione. Wiem, że zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. 

Oświadczam, że zapoznałam się z informacją o zasadach przetwarzania danych 
osobowych. 

2. Otrzymywanie od Wedding.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-680) przy 

ul. Żurawiej 45, KRS: 0000442180 wiadomości e-mail i sms o charakterze 
marketingowym. Wiem, że zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. 

Oświadczam, że zapoznałam się z informacją o zasadach przetwarzania danych 

osobowych. 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wedding.pl sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie (00-680) przy ul. Żurawiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – 

Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000442180, posiadająca nr NIP: 8513166767 REGON: 

321313733 (dalej: „Wedding.pl” lub „Administrator”). 

Przesłane do Wedding.pl zdjęcie, za Twoją zgodą, zostanie opublikowane w 
serwisie wedding.pl oraz na portalach społecznościowych Administratora. Zdjęcie 

zostanie podpisane Twoim imieniem. 

Inne dane osobowe, które podajesz Wedding.pl będą wykorzystywane wyłącznie, 

za Twoją zgodą, w celach marketingowych. Wedding.pl na podstawie Twojej 
zgody będzie mógł wysyłać Ci wiadomości o charakterze marketingowym. 
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Wedding.pl informuje o prawie do wycofania zgody w każdym momencie, co 

pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania danych osobowych podjęte 
przed wycofaniem zgody. 

Wedding.pl będzie przetwarzał Twoje dane do czasu wycofania zgody.  

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że możesz zwrócić 
się do Wedding.pl o potwierdzenie czy Serwis przetwarza Twoje dane. 

Ponadto, zgodne z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii 
Twoich danych, które przetwarza Wedding.pl. 

2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz 
poprawiać i zmieniać dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są 

nieprawidłowe. 

3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnosić, aby 

Wedding.pl usunął Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w 

szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, a Wedding.pl nie ma innej podstawy do przetwarzania danych 

(dzieje się tak na przykład, gdy wypiszesz się z mailingu) albo dane 
osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się Wedding.pl 

zbędne. 

4. Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że masz prawo otrzymać 

dane osobowe, które nam dostarczyłeś. Wedding.pl na Twoje żądanie 
dostarczy Ci kopię danych w formacie elektronicznym lub prześle do 

wybranego przez Ciebie podmiotu. 

5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
jeżeli uznasz, że sposób przetwarzania danych osobowych narusza Twoje 

prawa.  



Komu Wedding.pl może przekazywać Twoje dane osobowe? 

Z uwagi na publikację Twojego zdjęcia w mediach społecznościowych, Wedding.pl 
przekaże Twoje zdjęcie i imię do portali takich jak Facebook czy Instagram. 

Jeżeli wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów 
świadczących na rzecz Administratora wysyłkę sms lub e-mail.  

Prawdziwe Śluby - Regulamin  

1. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania wybranych treści. 

2. Wybrane historie zostaną wyróżnione na stronie głównej Wedding.pl  

3. W przypadku dodawania zdjęć lub treści do Serwisu, Para Młoda lub fotograf 

oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do zdjęć, a także 
udziela platformie Wedding.pl niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i pod 

względem terytorium licencji na korzystanie ze zdjęć lub treści. Licencja zostaje 
udzielona na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką 

analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do 
sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, 

dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez 

platformę Wedding.pl, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, 
umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania zdjęć lub treści 

w celu promocji platformy Wedding.pl. Ponadto, Para Młoda lub fotograf zezwala 
platformie Wedding.pl na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku 

do zdjęć i treści oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz 
na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia 

nie wygasają.Licencja upoważnia w szczególności platformę Wedding.pl do 
publikacji zdjęć lub treści na portalach społecznościowych takich jak Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat. 


