
Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

……………………………........(imię) 

……………………………........(nazwisko) 

……………………………........(pesel) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zdjęć i nagrań wideo w celu 

rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania wszelkimi technikami, w tym techniką 

zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, 

komputerową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, 

rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzania do pamięci komputera, zapis 

czasowy i trwały, archiwizacja zapisów, 

b) w zakresie rozpowszechniania – nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz 

bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i 

niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach 

kablowych, nadawanie internetowe; równoczesnego integralnego nadawania (reemitowanie) 

przez inną organizację radiową lub telewizyjną; publicznego wykonywania lub odtwarzania, 

wyświetlania na pokazach otwartych i zamkniętych, 

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publicznego udostępniania 

ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, 

multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą 

mediów strumieniowych; eksploatacja w formie online, offline, streamingu, webcastingu, 

simulcastingu, usług na życzenie i innych, 

d) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 

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

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym w szczególności za pośrednictwem w sieci Internet, w tym również na 

portalach i kanałach społecznościowych takich jak Facebook, Youtube itp. bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych z uwagi na okoliczność ponadczasowego i ponadterytorialnego 

charakteru sieci Internet, 

przez Marcin Lupa, zwanego dalej administratorem, na wszystkich platformach o wspólnej nazwie 

„Klub Miłośników Pizzy” należących do administratora (Facebook, YouTube, Instagram, strona www) 

Wizerunek może być zestawiony z wizerunkami innych osób zgodnie z Rozporządzeniem 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), Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1 

oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 

83 z późn. zm. Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.  

 

.............…………………… 

(data i podpis) 


