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 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
Ja      ............................................................................................................................. ............................................... 

zam. .............................................................................. ..............................................................................................  

Pesel/NIP ................................................................................................................... ................................................. 

I. 

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci  

i Młodzieży HARC oraz Piotrkowskie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Wolborskiej 30 

dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z Plebiscytem na tytuł „Wolontariusza Roku 2018” 

oraz Plebiscytem internetowym na tytuł „Wolontariusza Publiczności”. 

II. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 

III. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały 

promocyjne, spoty telewizyjne, filmy reklamowe, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w internecie itp. 

Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

IV. 

Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć oraz filmów reklamowych z moim udziałem wykonanych na zlecenie 

Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC oraz Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu z siedzibą w Piotrkowie 

Trybunalskim, przy ul. Wolborskiej 30. 

V. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również do wynagrodzeń (istniejących i przyszłych), z tytułu 

wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

Przeniesienie niniejszej zgody na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. 

 

VI. 

Oświadczam, że udostępnienie mojego wizerunku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC oraz 

Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Wolborskiej 30, nie jest związane i 

nie wchodzi w zakres moich obowiązków wynikających ze stosunku pracy.  

 

 
PODSTAWA PRAWNA 

 art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z 

poźniejszymi zmianami). 
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         Podpis wolontariusza 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC z 

siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Wolborskiej 30. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w 

plebiscycie. Stowarzyszenie / instytucja zgłaszająca kandydata oraz sam kandydat ma prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych. Dane będą 

przetwarzane dla potrzeb procesu kontaktowego na podstawie zgody użytkownika, jak 

również w celach analitycznych (uzasadniony interes administratora).  

Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe 

przetwarzanie. Dane będą przetwarzane do momentu wniesienia usprawiedliwionego 

sprzeciwu wobec przetwarzania albo cofnięcia zgody.  

Dane mogą być przekazywanie podmiotom zapewniającym usługi informatyczne dla 

Administratora danych.  

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie 

dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 

do realizacji projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC z siedzibą w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 30 pt. : „Plebiscyt WOLONTARIUSZ ROKU 2018” 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 

poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 
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