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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a: oświadczam, że: 

1. Udzielam w imieniu własnym*/mojego dziecka** (niepotrzebne 

skreślić) .......................................................................  nieodpłatnej, niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na publiczne rozpowszechnienie 

nagranego przeze mnie i wysłanego do Wielickiego Centrum Kultury na 

adres mailowy www.wck.wieliczka.eu, filmu z nagraniem wykonania piosenki, w 

ramach udziału w konkursie „PODWÓRKOWE KAPELE”, zawierającego 

wizerunek mój* / mojego dziecka**, (niepotrzebne skreślić) na polach 

eksploatacji obejmujących: 

 zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową; 

 wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych; 

 rozpowszechnianie artystycznego wykonania – wyświetlanie, 

odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego 

wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy 

informatyczne za pośrednictwem stron internetowych Wielickiego 

Centrum Kultury oraz profilach Wielickiego Centrum Kultury  na portalach 

społecznościowych, a także w ramach innych działań informacyjno-

promocyjnych o działalności statutowej Wielickie Centrum Kultury, 

prowadzonych przez Wielickie Centrum Kultury , 

 w celu umożliwienia realizacji Konkursu i wykorzystania nagrań audio-

video do promocji Konkursu "Podwórkowe granie" oraz działalności 

statutowej Organizatora oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z 

możliwością udzielenia dalszej zgody Organizatorowi. 

      2.  Niniejsza zgoda oraz licencja: 

 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, 

 dotyczy filmu z nagraniem wykonania piosenki w ramach udziału w konkursie 

„PODWÓRKOWE KAPELE” z udziałem moim* / mojego dziecka**, (niepotrzebne 

skreślić) 

     3.  Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek zawarty na nagraniu może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 

ogólnie uznanych za nieetyczne. 

     4. Zrzekam się niniejszym roszczeń o wynagrodzenie względem Wielickiego Centrum 

Kultury  z tytułu wykorzystania wizerunku mojego* / mojego dziecka** (niepotrzebne 

skreślić) na potrzeby realizacji konkursu „Podwórkowe śpiewanie”, a także działań 

informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez NCK jak w oświadczeniu. 

 

 

 

 

 

http://www.wck.wieliczka.eu/


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem zapoznany z celem i sposobem 

przetwarzania danych osobowych moich*/mojego dziecka** (niepotrzebne skreślić) w 

zakresie wizerunku – tj. w celu umożliwienia realizacji i promocji konkursu 

„PODWÓRKOWE KAPELE”, przez Wielickie Centrum Kultury z siedzibą w Wieliczce 

Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka 

Imię i nazwisko uczestnika/opiekuna prawnego Podpis uczestnika/opiekuna prawnego  

  

  


