
Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
Przekazanie praw do wizerunku  
Ja, niżej podpisany/-a .................................................................................  
zamieszkały/-a w (adres)...............................................................................  
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (wizerunku mojego dziecka) 
utrwalonego w ramach projektu …………………………………………………………………..dnia .........................,  
w czasie ........................................................................................................,  
przez ……………………………………………………………………………………….z siedzibą w ……………………..,  
przy (adres)……………………………………., posługującą się nr NIP: ………..………………. i REGON: ………………………….  
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania mojego wizerunku w materiałach promocyjnych, na 
stronie internetowej, na plakatach, w folderach - w ramach programu ……………………………………………………...  
Zgoda obejmuje także przyszłe edycje programu, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć  
w innych publikacjach wydawanych w ramach programów ………………………….prowadzonych przez……………. 
i zamieszczenie na stronach internetowych innych programów …………………………………………………………………..  
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji 
programu.  
 
Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje 
całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku, przez 
……………………………………………….., z siedzibą w ……………………….. przy (adres) ………………………………………………, 
email ………………………………………………………. tel. ………………..………………………… 
w celu upublicznienia w wydawnictwach, drukach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i na stronie 
internetowej.  
Wiem, że:  

• Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne 
żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres (e-mail)………………………………………………………………..  

• Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do upublicznienia wizerunku.  

• Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz 
(firma)………………………………………… usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z 
zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a 
jedynie do wykonywania poleceń (firma)…………………………………………  w tym zakresie.  

• Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat po zakończeniu realizacji 
programu, w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony.  

• Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie wykorzystany 
utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych 
prawnie interesów …………………………… oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu 
wydatkowania środków finansowych.  

• Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność 
korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.  

• Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 
 

 

……………………….. ……………………….. ………………………..………  
miejsce i data, czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów 
(w wypadku zgody osób, które nie ukończyły 13 roku życia) 


