
ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU, GŁOSU 
 

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

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: 
seminarium i warsztatów rękodzielniczych w dniu 27.07 2019r. 
oraz 
konkursów: 

– na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy 

– na Tradycyjny Chleb Dożynkowy 
podczas imprezy Lasowiackie Dożynki w Hucie Przedborskiej w dniu 25.08.2019 r 
organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej 
zostanie stworzony materiał zdjęciowy/nagranie, na którym został 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, przez organizatorów nagrania 
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. 

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 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, na tablicach 
ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach, i innych formach aktywności kulturalno-edukacyjnej  
zezwalam/ nie zezwalam* 
 
4) radio/tv – zezwalam/ nie zezwalam* 
 
5) wydawnictwa katalogowego - zezwalam/ nie zezwalam* 
 
6) Zamieszczanie na płytach CD/DVD – zezwalam/ nie zezwalam* 
 
7) 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 zadań 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. 
 
    
                                                                                                    ........................................................ 

   (podpis czytelny osoby) 
 
 
* - niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
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  konkursów na tradycyjny wieniec dożynkowy i tradycyjny chleb 
dożynkowy oraz seminarium i warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych moich danych osobowych, 
tj. imię i nazwisko, dane adresowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursów oraz 
seminarium wraz z warsztatami zgodnie z celami określonymi w regulaminie konkursów. 
Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe będą przekazane jury konkursowej. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania moi 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. 
 
 

………………………………………… 
                                                                                                                                      Miejscowość, 

data i podpis 

 

 


