
Zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku współpracownika oraz 

przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku 

 

 

1. Zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku współpracownika 

 

 

……………………………….. 

             imię i nazwisko  

 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) zezwalam Fundacji Górnika Zabrze z 

siedzibą w Zabrzu (41 – 800), ul Roosevelta 81, wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem: 0000414081, na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku w postaci fotografii wykonanych w trakcie wydarzeń organizowanych  

przez Akademia Górnika Zabrze. 

Wyrażam również zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku na ww. fotografii na terenie kraju do celów marketingowych i handlowych przez 

jego zamieszczenie na stronie Fundacji WWW oraz portalach społecznościowych 

prowadzonych przez Fundację.  

Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 

rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za 

pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych powyżej 

celach.  

Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, w szczególności zgoda do ww. celów obejmuje także okres po ustaniu stosunku 

umownego łączącego strony.   

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę 

lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynności i następuje 

nieodpłatnie.  

 

      ………………………………………………….. 

      czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

      ………………………………………………….. 

      czytelny podpis przyjmującego oświadczenie 



 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

……………………………….. 

             imię i nazwisko  

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzaniem przez Fundację Górnika Zabrze z siedzibą w 

Zabrzu (41 – 800), ul Roosevelta 8 moich danych osobowych w zakresie: wizerunku, imienia i 

nazwiska w celach określonych w zezwoleniu na wykorzystanie mojego wizerunku.  

 

Oświadczam, że:  

a) zostałam / zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest 

Fundacja Górnika Zabrze z siedzibą w Zabrzu (41 – 800), ul Roosevelta 81, wpisana do 

Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem: 0000414081, dalej zwana: „Administratorem” lub „Fundacją”, a podanie 

przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na podstawie zezwolenia 

na wykorzystanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak również jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez Administratora w 

zakresie informacyjnym i marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

b) zostałam / zostałem poinformowany, że w sprawie przetwarzania moich danych 

osobowych mogę kontaktować się z Administratorem pod adresem / nr telefonu: 

…………………… . 

c) zostałam / zostałem poinformowany, że moje dane osobowe nie będą przekazywany 

poza EOG (tj. do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej),  

d) zostałam / zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych osobowych 

przetwarzanych przez Fundację, o prawie do żądania ich udostępnienia, sprostowania 

(poprawienia), ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia w zakresie wynikającym 

z art. 15-18 i 20 RODO,  

e) jestem świadoma / świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego 

korzystania z wykonanych fotografii w celach wskazanych wyżej,  

f) przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia 

celów wskazanych wyżej lub odwołania zgody, w zależności od tego co nastąpi w 

pierwszej kolejności,  

g) zostałam / zostałem poinformowany/na, że odbiorcami moich danych są:  

- upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora,  



- osoby korzystające z świadczeń/usług realizowanych lub produktów oferowanych 

przez Fundację w ramach jej zadań statutowych,  

- podmioty trzecie realizujące np. usługi wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, 

doradztwa prawnego oraz inne o charakterze technicznym i organizacyjnym,  

- organy ściągania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów 

prawa,  

- prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Fundacją,  

h) zostałam / zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w zakresie 

wynikającym z art. 21 RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku, gdy uznam, iż̇ przetwarzanie moich danych 

osobowych o których mowa powyżej, narusza przepisy RODO,  

i) zostałam / zostałem poinformowany, że wobec mnie nie będą podejmowane 

zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą 

podlegały profilowaniu.  

 

 

………………………………………………….. 

      czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 


