Imię i nazwisko rodzica(ów)
Adres zamieszkania
Nr dowodu osobistego
Miejscowośc i data

ZGODA NA WYKORZSYSTANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany(a), niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku (fotografii) moich
dzieci _______________________________________________________________ („Wizerunek”)
przez Fundację Sternik – Kraków z siedzibą w Krakowie, Nr KRS: 0000425052 („Fundacja”).
Powyższa zgoda udzielona zostaje nieodpłatnie i obejmuje prawo wielokrotnego (nieograniczonego
ilościowo, czasowo i terytorialnie, w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów) korzystania
z Wizerunku na wszystkich znanych w chwili udzielenia niniejszej zgody polach eksploatacji,
a w szczególności:
I.

utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym wszelkimi technikami zapisu
magnetycznego, wszelkimi technikami światłoczułymi, optycznymi i cyfrowymi, za pomocą
wszelkich dostępnych analogowych i cyfrowych metod zapisu, odczytu i transmisji, na nośnikach
wszelkiego rodzaju, w szczególności magnetycznych, magneto-optycznych, stałych i trwałych
pamięci półprzewodnikowych i systemów komputerowych (macierzy danych), na jakimkolwiek
nośniku audiowizualnym, a w tym na nośnikach video, DVD, CD, taśmie światłoczułej,
magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet) w szczególności
w ramach strony internetowego Fundacji;
II.
wprowadzanie do obrotu na nośnikach wszelkiego rodzaju; wprowadzenie do pamięci
komputera; wyświetlanie; publiczne odtwarzanie, najem, użyczenie;
III.
rozpowszechnianie za pomocą sieci teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych, w tym
również wprowadzanie do pamięci serwerów funkcjonujących w ramach sieci teleinformatycznych
ogólnie dostępnych w rodzaju Internetu w celu umożliwienia przesyłania zapisów użytkownikom
tych sieci;
IV.
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną;
V.
nadawanie za pośrednictwem satelity, w tym publiczny przekaz satelitarny; poprzez sieci
telewizji kablowej, w sieciach teleinformatycznych, w tym simulcasting i webcasting, w sposób
kodowany lub nie;
VI.
reemitowanie (rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą
przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji telewizyjnej oraz równoczesnego
i integralnego przekazywania tego programu organizacji telewizyjnej do powszechnego odbioru
(również dla podmiotów świadczących usługi dla ludności) - w tym również rozpowszechnianie
przez sieci telewizji kablowej, sieci telekomunikacyjne, sieci internetowe i platformy cyfrowe);
VII.
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
VIII.
reemisja równoczesna i integralna w innej organizacji tv.
Korzystanie przez Fundację z Wizerunku będzie mieć związek z działalnością Fundacji oraz
z wykonywaniem przez Fundację postanowień umowy o naukę.
Ponadto, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Fundację danych osobowych moich
i moich dzieci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Oświadczam jednocześnie, że zostałem(am)
poinformowany(a) o prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawienia.

.............................................................
podpisy rodzica(ów)

Podstawa prawna:
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IV.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100,
poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24

Wyciąg z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych:
Rozdział 10
Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia
zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w
szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Art. 83. Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz rozpowszechniania
korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do której została skierowana, stosuje się odpowiednio przepis art. 78 ust. 1;
roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci tych osób.

