
Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych 

składana  w imieniu własnym przez osobę pełnoletnią 

 
Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                   (imię i nazwisko) 

zamieszkała/y   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 (dokładny adres zamieszkania lub pobytu) 

1. Wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego  w dowolnej formie w 

tym w formie zdjęć , materiału filmowego ( dalej jako „Utwór”)  na wszystkich znanych w chwili udzielania 

niniejszej zgody polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych jak i terytorialnych w tym w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

w tym w sieci Internet, w szczególności na stronie internetowej  Fundacji VIVE Serce Dzieciom 

www.facebook.com/FundacjaViveSerceDzieciom, www.fundacjavive.org  i Programu Stypendialnego 

Korab /www.facebook.com/Lokalny-Program-Stypendialny-Korab-581557355213638/?fref=ts, 

www.stypendiakorab.pl,   oraz stronach  internetowych podmiotów publicznych ( takich jak np. Miasto i 

Gmina Staszów) i firm, w tym w szczególności Spółek Grupy VIVE  

w zakresie związanym z promocją i informowaniem o Lokalnym Programie Stypendialnym KORAB oraz 

realizowanych w jego ramach projektach i działań podejmowanych przez Fundację VIVE Serce Dzieciom. 

W szczególności wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

spotkań,  uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone  na w/w 

stronach oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. 

Jednocześnie oświadczam, że nie będę dochodził roszczeń obecnie jak i w przyszłości, w tym również o 

wynagrodzenie względem Fundacji VIVE Serce Dzieciom, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na 

potrzeby określone w oświadczeniu. 

 

______________ 

Data i czytelny podpis  

 

http://www.facebook.com/FundacjaViveSerceDzieciom
http://www.fundacjavive.org/
http://www.stypendiakorab.pl/


d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, adres, nr 

telefonu, wizerunek,) w celu niezbędnym do udziału w Lokalnym Programie Stypendialnym KORAB oraz  

realizowanych w jego ramach projektach i działaniach podejmowanych przez Fundację VIVE Serce 

Dzieciom, w charakterze woluntariusza lub stypendysty oraz wykonania powierzonych mi zadań jak 

również w zakresie związanym z  promocją i informowaniem o Lokalnym Programie Stypendialnym KORAB 

oraz realizowanych w jego ramach projektach i działań podejmowanych przez Fundację VIVE Serce 

Dzieciom w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do takiej informacji w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym w tym w sieci Internet, w szczególności na stronie internetowej  Fundacji VIVE Serce Dzieciom 

www.facebook.com/FundacjaViveSerceDzieciom, www.fundacjavive.org  i Programu Stypendialnego 

Korab /www.facebook.com/Lokalny-Program-Stypendialny-Korab-581557355213638/?fref=ts, 

www.stypendiakorab.pl,   oraz stronach  internetowych podmiotów publicznych ( takich jak np. Gmina i 

Miasto Staszów) i firm, w tym w szczególności Spółek Grupy VIVE  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jak również o przysługującym prawie wglądu do danych oraz żądania ich 
poprawiania lub usunięcia, jak również o prawie do cofnięcia zgody z tym zastrzeżeniem, iż 
przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody pozostaje ważne i zgodne z 
prawem. Udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody 
lub jej cofnięcie  uniemożliwi udział w Programie Stypendialnym KORAB. Potwierdzam 
również, iż zostałem poinformowany, że szczegółowe informacje odnośnie zasad 
przetwarzania danych osobowych przez Fundację VIVE Serce Dzieciom zawarte są na stronie 
www Fundacji. 

 

 

……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
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