
Załącznik numer 5. - Oświadczenie zgody na przetwarzanie wizerunku - uczestnik niepełnoletni 

ZGODA NA UTRWALENIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Ja niżej podpisany(a) ..................................................................................., oświadczam, że w związku  

z udziałem mojego dziecka ……………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

w projekcie „Retro fotografia - warsztaty fotografii analogowej oraz organizacja wystawy prac” 
organizowanym przez Gminę Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko na podstawie 
art. 81 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, treścią niniejszego oświadczenia 
wskazuję,  
że Gmina Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko może korzystać z wizerunku mojego 
dziecka utrwalonego w trakcie realizacji projektu według poniższych zasad: 

1) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w celu 
wyróżnienia jego osiągnięć artystycznych i społecznych w ramach czego wizerunek może 
zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na stronie internetowej 
i profilach społecznościowych (Facebook, YouTube), w gazetkach i na tablicach, a także 
opublikowany w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w sposób pozwalający na rozpoznanie dziecka 
(imię, nazwisko, klasa, szkoła, osiągnięcie); 

2) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w celach 
pamiątkowych (archiwalnych) w ramach których wizerunek może zostać utrwalony zarówno 
w formie zdjęć jak i filmów prezentujących udział w projekcie, a następnie umieszczony na stronie 
internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, YouTube), w gazetkach i na tablicach, 
w kronikach i księgach pamiątkowych oraz na nośnikach elektronicznych takich jak np. płyty CD i 
DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii działalności w sposób pozwalający na 
rozpoznanie dziecka (imię, nazwisko, klasa, osiągnięcie); 

3) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w 
działalności promocyjnej, w ramach której wizerunek może zostać utrwalony w formie zdjęć, 
plakatów i filmów promujących Gminę Trzebownisko, a następnie umieszczony (w zależności od 
potrzeb) na stronie internetowej i profilach społecznościowych (np. Facebook, YouTube) w gazetach 
i serwisach ogłoszeniowych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz na powszechnie dostępnych 
tablicach ogłoszeń; 

Niezależnie od wybranego celu, zobowiązujemy się wykorzystywać wizerunek dziecka wyłącznie 
z poszanowaniem jego wolnej woli oraz w sposób chroniący jego dobra osobiste - w szczególności jego 
dobre imię, w czym będzie na bieżąco współpracował z rodzicami / opiekunami prawnymi; 

Niniejsza zgoda jest udzielona bezterminowo, do momentu wycofania niniejszej zgody i nie jest 
ograniczona terytorialnie. 

*Niepotrzebne skreślić. 

 

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

  (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)   

__________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Gmina Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko. Inspektor ochrony danych 
osobowych: daneosobowe@trzebownisko.pl. Cel wykorzystania: W zależności od Państwa woli dane osobowe, o których 
mowa w treści zgody, to albo wyłącznie jego utrwalony wizerunek albo - w zależności od wskazanego celu - wizerunek wraz z 
imieniem, nazwiskiem i osiągnięciem, bądź wizerunek wraz z imieniem, nazwiskiem. Dane te mogą być wykorzystywane do 
promowania różnego rodzaju osiągnięć, do celów pamiątkowych oraz do promocji albo wyłącznie do niektórych z tych celów. 
Przysługujące prawa: wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych, usunięcia, przenoszenia, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Polityka Prywatności: http://bip.trzebownisko.pl/28813/28813 . 
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