
 

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU, GŁOSU 
 

Kolbuszowa, data ......................................... r 

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU, GŁOSU 

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

i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze 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 konkursie „Kolbuszowskie fantazje i inspiracje plastyczno-fotograficzne“ 

oraz wystawie prac plastycznych i fotograficznych organizowanego przez Miejski Dom Kultury 

w Kolbuszowej został/nie  stworzony materiał zdjęciowy, nagranie na którym został/nie za moją 

zgodą utrwalony mój wizerunek i głos. 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, głosu, imienia i nazwiska, numeru telefou kontaktowaego 

przez organizatorów wydarzenia oraz podmioty z nimi powiązane, poprzez nieodpłatne utrwalanie, 

rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku lub głosu wraz z utworami  bez ograniczeń czasowych 

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

komercyjnych. 

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

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

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

pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach. 

Wyrażam zgodę i zezwalam na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku, głosu w 

formie jego publikacji, takich jak: 

1) Udostępnienie na stronie internetowej MDK w Kolbuszowej - zezwalam/nie zezwalam* 

2) Udostępnienie na stronie Facebook MDK w Kolbuszowej – zezwalam/nie zezwalam* 

3) Zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, 

broszurkach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach, i innych 

formach aktywności kulturalno-edukacyjnej  zezwalam/nie zezwalam* 

4) radio/tv/prasa – zezwalam/ nie zezwalam* 

5) udostępnienie całości koncertu na stronie MDK na kanale YouTube – zezwalam/nie 

zezwalam* 

6) w folderach papierowych/elektronicznych- zezwalam/ nie zezwalam* 

7) na stronach kroniki MDK w Kolbuszowej - zezwalam/nie zezwalam* 

8) Zamieszczanie na płytach CD/DVD – zezwalam/ nie zezwalam* 

9) Dopuszczam* / nie dopuszczam* możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego 

kadrowanie i kompozycję. 

 

Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku i głosu zgodnie z treścią niniejszego dokumentu 

nie narusza dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich. 

Oświadczam, że zdjęcia, materiały audiowizualne  podczas realizacji w/w wydarzenia zostały 

wykonane po uprzednim poinformowaniu i za moją zgodą. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do w/w celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

w szczególności zgoda do w/w celów obejmuje  także okres po zakończeniu wszelkich czynności  

związanych z realizacją w/w zadań 

Oświadczam, że zapoznałam/eł 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 wykorzystywanie wizerunku, głosu, imienia i nazwiska, jest 

dobrowolna i nie wynika z działania bezprawnego ale niezbędne do upublicznienia wizerunku. 

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą 

stosowne żądanie na adres kultura@mdkkolbuszowa.pl lub składając stosowny wniosek w siedzibie 

Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

    

                                                                                                    ........................................................ 

   (podpis czytelny osoby) 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA 

PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A 

Stosowanie do art. 6 pkt.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 zwane dalej RODO)  wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora - Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej mający swoją siedzibę przy ul. Obrońców 

Pokoju 66 w Kolbuszowej –…………………………………………………………………………..- 

moich danych osobowych, tj. imię i nazwisko …………………..…………….. oraz numer telefonu 

w zakresie niezbędnym do odbycia się wydarzeń oraz dokumentacji w postaci fotograficznej 

 i nagrania w/w wydarzeń. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania 

moich danych oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz  

o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, 

prawie wniesienia sprzeciwu, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

 

Kolbuszowa ................................r………………………………………… 
                                                                                  data                                                  podpis 

Oświadczenie autora. 

Zgoda na wykorzystanie fotografii/obrazu* 

 

Kolbuszowa dnia………………………………….. 

 

Ja .........................................................................................................................., wyrażam zgodę na 

wykorzystanie i publikację przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej zdjęć/obrazów * mojego 

autorstwa wykorzystanych na potrzeby wystawy prac konkursowych malarsko-fotograficznych. 

powstałych podczas konkursu pt. „Kolbuszowskie fantazje i inspiracje plastyczno-

fotograficzne“ oraz wykorzystanie w serwisach społecznościowych  Facebook, strona internetowej 

MDK …….……………..(podać jeśli będzie jeszcze godziś umieszczane). Zrzekam się niniejszym 

wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 

Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, z tytułu wykorzystania moich pracy 

plastycznej/fotografii *  na potrzeby określone w oświadczeniu. Zgoda obejmuje bezpłatne i 

bezterminowe wykorzystanie przekazanych prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 

z późn. zm.).  

Oświadczam, że fotografie/obrazy *  zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich 

wszelkie prawa. 

......................................................................................(czytelny podpis autora zdjęć/obrazu) 

 

*  Niepotrzebne skreślić  

mailto:kultura@mdkkolbuszowa.pl

