
Ropczyce, data…………………………………. 

 

Zezwolenie (zgoda)  na rozpowszechnianie wizerunku 

Stosownie do postanowień art. 81 ust.1 ustawy z dnia 04.02.1994r. ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994r. ( tj. Dz.U. z 2017 r.,poz.880 z póź. zm.) oraz art.6 ust.1 lit.a 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 osobowych) 

 

W ramach udziału w sesji fotograficznej pod tytułem „Portret Kobiety” organizowanej przez Centrum Kultury 

imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, zostanie stworzony materiał zdjęciowy, na którym zostanie za moją 

zgodą utrwalony mój wizerunek. Oświadczam, że nie  wnoszę roszczeń z powyższego tytułu w materiałach, o 

których mowa. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę i zezwalam na wykorzystanie i publiczne rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, imienia i nazwiska, przez organizatora sesji fotograficznej oraz podmioty z nimi powiązane, poprzez 

nieodpłatne utrwalanie, rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych. 

Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalanie, rozpowszechnianie i publikowanie mojego 

wizerunku, obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, 

obróbkę opracowanie i powielanie wizerunku, dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium 

dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach. 

Wyrażam zgodę i zezwalam na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie jego 

publikacji, takich jak: 

1. strona internetowa Centrum Kultury w Ropczycach 

2. strona Facebook Centrum Kultury w Ropczycach  

3. strona Facebook Telewizji Miejskiej Ropczyce 

4. zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, prasie, na tablicach 

ogłoszeń na ropczyckim Rynku 

5. kanał You Tube Telewizji Miejskiej Ropczyce 

6. dopuszczam możliwości przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie  

i kompozycję 

7. udostępnienie wizerunku w sieci kablowej: Multimedia oraz Telnet 

Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie treścią niniejszego dokumentu nie narusza dóbr 

osobistych oraz innych praw osób trzecich. 

Oświadczam, że zdjęcia podczas wymienionego wyżej wydarzenia zostały wykonane po uprzednim 

poinformowaniu i za moją zgodą. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do wyżej wymienionych celów następuje bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, w szczególności zgoda do wyżej wymienionych celów  obejmuje także okres po zakończeniu 

zadania. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 



Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie 

wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

Oświadczam, że powyższa zgoda, na wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, jest dobrowolna i nie 

wynika z działania bezprawnego, ale niezbędne do upublicznienia wizerunku. 

Zgodę mogę wycofać dobrowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie 

na adres ck@ropczyce.info.pl lub składając stosowny wniosek w siedzibie Centrum Kultury w Ropczycach. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

  

………………………………………………………. 

data i czytelny podpis 

  

mailto:ck@ropczyce.info.pl


Ropczyce, data…………………………………. 

 

Zezwolenie ( zgoda)  na rozpowszechnianie wizerunku  

/dot. dziecka / 

Stosownie do postanowień art. 81 ust.1 ustawy z dnia 04.02.1994r. ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994r. ( tj. Dz.U. z 2017 r.,poz.880 z póź. zm.) oraz art.6 ust.1 lit.a 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 osobowych) 

Ja niżej podpisany /a: 

………………………………………………………………………………………jako opiekun prawny /ojciec/matka* 

Imię nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka 

 

małoletniego……………………………………………………………………..pozostającego/ jącą  pod moją opieką 

imię i nazwisko małoletniego/małoletniej 

pełną władzą rodzicielską/opieką* oświadczam, co następuje 

W ramach udziału w sesji fotograficznej pod tytułem ”Portret Kobiety” organizowanym przez Centrum 

Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, zostanie stworzony materiał zdjęciowy, na którym zostanie 

za moją zgodą utrwalony wizerunek i głos mojego dziecka. Oświadczam, że nie  wnoszę roszczeń z tytułu 

pozowania mojego dziecka w materiałach, o których mowa. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę i zezwalam na wykorzystanie i publiczne rozpowszechnianie 

wizerunku, imienia i nazwiska mojego dziecka przez organizatorów sesji fotograficznej oraz podmioty z nimi 

powiązane, poprzez nieodpłatne utrwalanie, rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych. 

Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalanie, rozpowszechnianie i publikowanie  wizerunku lub  

głosu mojego dziecka obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 

rozpowszechnianie, obróbkę opracowanie i powielanie wizerunku, dowolną techniką bądź za pośrednictwem 

dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach. 

Wyrażam zgodę i zezwalam na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie 

jego publikacji, takich jak: 

1. strona internetowa Centrum Kultury w Ropczycach 

2. strona Facebook Centrum Kultury  

3. strona Facebook  Telewizji Miejskiej Ropczyce  

4. zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, prasie, na tablicach 

ogłoszeń na ropczyckim rynku 

5. kanał You Tube Telewizji Miejskiej 

6. dopuszczam możliwości przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie  

i kompozycję 

7. udostępnienie wizerunku w sieci kablowej: Multimedia oraz Telnet 



 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie treścią niniejszego dokumentu nie narusza 

dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich. 

Oświadczam, że zdjęcia podczas wymienionego wyżej wydarzenia zostały wykonane po uprzednim 

poinformowaniu i za moją zgodą. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do wyżej wymienionych celów następuje bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, w szczególności zgoda do wyżej wymienionych celów  obejmuje także okres po zakończeniu 

zadania. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie 

wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

Oświadczam, że powyższa zgoda dziecka i mojej osoby jako przedstawiciela, na wykorzystanie wizerunku,  

imienia i nazwiska, jest dobrowolna i nie wynika z działania bezprawnego ale niezbędne do upublicznienia 

wizerunku. 

Zgodę mogę wycofać dobrowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie 

na adres ck@ropczyce.info.pl lub składając stosowny wniosek w siedzibie Centrum Kultury w Ropczycach. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

  

………………………………………………………. 

czytelny podpis  rodziców / opiekunów prawnych  

mailto:ck@ropczyce.info.pl

