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Zezwolenie na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku 
 
 

1. Ja, niżej podpisany/-a   
Data urodzenia   
adres zamieszkania   
 
na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  
wyrażam nieodpłatną, nieodwołaną, mogącą być przedmiotem przekazania na dowolny podmiot zgodę na 
utrwalenie, rozpowszechnienie i wykorzystanie mojego wizerunku oraz głosu w formie video bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili złożenia 
niniejszego oświadczenia w szczególności na polach eksploatacji określonych poniżej w pkt 2 przez:  
 

Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (adres: ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa, 
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000030897) 

 
w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, przeglądowych lub 
kronikarskich. 
 

2. Z chwilą zakończenia rejestracji audiowizualnej przekazu przenoszę nieodpłatnie, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych na Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prawa pokrewne do 
artystycznego wykonania utworów w szczególności: mimicznych, słownych lub słowno-muzycznych, 
muzycznych utrwalonych w rejestracji audiowizualnej, wizerunku, głosu na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności na: 

a. utrwalania i zwielokrotniania artystycznego wykonania (co dotyczy wykonania w całości, jak  
i jego dowolnych części) - wytwarzanie wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy 
artystycznego wykonania bez ograniczeń co do ilości i formatu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, fotograficzną, video, komputerową, techniką 3D, techniką animacji komputerowej 
lub poklatkowej, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, techniką światłoczułą, technika zapisu 
komputerowego na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym m. in. na nośnikach video, VHS, DVD, 
VCD, CD-ROM, CD, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dyskach komputerowych, dyskach 
audiowizualnych, plikach elektronicznych, plikach graficznych, kościach pamięci, dyskietkach, 
"pen drivach", Mp3, Mp4, nośnikach papierowych i elektronicznych, a także w formacie 3D,  
w sieci multimedialnej, w tym w  Internecie;  

b. obrotu egzemplarzami, na których utrwalono artystyczne wykonanie (co dotyczy wykonania  
w całości, jak i jego dowolnych części) - wprowadzania do obrotu, użyczania, zamiany lub najmu 
egzemplarzy;  

c. rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b) artystycznego wykonania (co dotyczy 
wykonania w całości, jak i jego dowolnych części) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania,  
a także publicznego udostępniania utrwalenia wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet, także za 
pośrednictwem serwisu YouTube, na stronach www, w sieciach telefonii komórkowej, jak 
również poprzez publiczne udostępnianie na festiwalach organizowanych w kraju i za granicą 
oraz wykorzystywania artystycznego wykonania (co dotyczy wykonania w całości, jak i jego 
dowolnych części) w innych utworach, w tym multimedialnych oraz do celów marketingowych  
i promocyjnych, również poprzez tworzenie utworów zależnych. 

 
3. Poprzez niniejsze Zezwolenie wyrażam ponadto nieodpłatną, nieodwołalną, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, mogącą być przedmiotem przekazania na dowolny podmiot zgodę na wykonywanie przez 
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy moich praw osobistych do artystycznych wykonań, w tym 
w szczególności zgodę na: 

a. rozpowszechnianie artystycznych wykonań bez wskazywania mnie jako wykonawcy; 
b. dokonywania lub zlecania dowolnych zmian, skrótów, przeróbek, adaptacji artystycznych 

wykonań, ich publikacji we fragmentach lub w całości; 
c. decydowania o pierwszym udostępnienie artystycznego wykonania publiczności; 

 
 
 



 
 
 

4. Zobowiązuję się ponadto, do niewykonywania w sposób naruszający słuszne interesy Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy moich praw do wizerunku i głosu oraz powstałych na jej rzecz 
artystycznych wykonań, o których mowa w punkcie 3 powyżej. 

5. Oświadczam, iż przeniesienie praw do artystycznych wykonań, o którym mowa powyżej, obejmuje prawo 
do rozporządzania i korzystania z w/w praw i udzielonych zgód, w tym udzielania sublicencji oraz 
przeniesienia lub przekazania tych praw / zgód osobom trzecim. 

6. Przeniesienie praw oraz udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym Zezwoleniu następuje 
nieodpłatnie oraz nie przysługuje mi jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Jednoczenie oświadczam 
iż w przyszłości nie wystąpię z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi 
przeciwko Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy lub innemu podmiotowi, który wykorzystał 
artystyczne wykonania na podstawie i zgodnie z niniejszym Zezwoleniem. 

7. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie 
składam dobrowolnie i rozumiem jego treść. 
 
Dane osobowe: 
 

8. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu archiwizacji 
uzyskanych zgód na wykorzystanie wizerunku przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19 c, (02-738) Warszawa wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000030897.  

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą 
przy ul. Dominikańskiej 19 c, (02-738) Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000030897 (nr tel: +48 22 
852 32 14).  

10. Przedmiotowe dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu archiwizacji uzyskanych zgód na wykorzystanie 
wizerunku – dane te będą przechowywane do czasu korzystania z wizerunku objętego niniejszą zgodą. 

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 
 

 

________________________________ 

                      podpis  

 


