
Zgoda na publikowanie wizerunku w zakresie konkursu filmowego pt:   

„ SPRAWA DLA MŁODEGO REPORTERA 

– CZŁOWIEK I JEGO HISTORIA” 
 

Ja, 

 

....................................................................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko) 

 

niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe, 

publiczne, nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka 

  

....................................................................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko osoby której wizerunek będzie opublikowany w filmie / 

dziecka którego wizerunek będzie opublikowany w filmie) 

 

przez 

 

…………………………………………...............................................................................  
(Imię i Nazwisko uczestnika/uczestników konkursu) 

 

 

zgłoszonego/ych do udziału w konkursie filmowym organizowanym przez  

ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach oraz Grupę Filmową Filmovies.  

 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr 

osobistych i dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych 

praw.  

 

Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych,  

oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.  

 

Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest ARTeria – 

Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach ze siedzibą przy ul. Zwycięstwa 26, 43-178 

Ornontowice  

 

Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem 

poinformowany, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania 

zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania  

oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

 

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa ARTerii - Centrum Kultury  

i Promocji w Ornontowicach, strony na portalach społecznościowych (typu: Facebook),  

prezentacja prac konkursowych podczas gali rozdania nagród. 



Podstawa prawna:  

 

1. Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych| 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) 

 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.) 

 

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,  

poz. 1000) oraz 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 (RODO)”. 

 

 

 

 

 

 

                                                             ..........................................................................  

(data i podpis osoby pełnoletniej / obojga rodziców / prawnych opiekunów) 


