
 

 

…………………, dnia ……………. roku 

 

ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W FILMIE I NA ZDJĘCIACH 

 

Ja, niżej podpisany/-a……………………………………………………………………, 

PESEL ……………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………………………….. 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego 

wizerunku/ wizerunku dziecka*………………………………………………………………

         (imię i nazwisko dziecka) 

w wydarzeniu ………………………………………… w formie filmu oraz zdjęć, którego 

realizacja odbywa się  w dniu ……………………., przez 

……………………................................................. 

Nadto wyrażam nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie przez Instytut Pamięci 

Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, nr NIP: 525-21-80-487, 

REGON: 016365090 wizerunku, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w związku z 

wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem filmem oraz zdjęciami  na następujących polach 

eksploatacji: 

1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym wprowadzenie do pamięci komputera i 

innych urządzeń elektronicznych, wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, 

zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego elektronicznego lub innego, 

techniką cyfrową i analogową w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich 

nośnikach w tym na nośnikach audio i video, nośnikach światłoczułych, 

magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych 

i innych nośnikach zapisów i pamięci; 

2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1, w całości 

lub w wybranych fragmentach, w tym wprowadzanie do obrotu, najem i użyczenie w 

kraju i za granicą; 

3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 



 

 

a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji i fonii 

przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem 

satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub 

innych systemach przekazu (w tym simulcasting lub webcasting), w sposób 

niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w 

jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, 

z możliwością zapisu lub bez takiej  możliwości, w  tym także w serwisach 

tekstowych, multimedialnych, internetowych; 

b) wszelkie publiczne udostępnienie nagrania w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 

stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne 

lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym 

także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek 

technice, systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez tej możliwości, w 

tym też w serwisach wymienionych w lit. a) 

c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 

Oświadczam, że została mi przedstawiona klauzula informacyjna (druga strona 

oświadczenia).  

 

 

……………………………………………………. 

czytelny podpis składającego oświadczenie 

* niepotrzebne skreślić, w przypadku wizerunku dziecka należy podać imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze spotem 

promującym projekt Biura Nowych Technologii  

 

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji umowy licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji na korzystanie z nagrań i 

zdjęć utrwalonych w związku ze spotem promującym projekt; 

b) wykorzystania i rozpowszechnienia zgodnie z zapisami zawartymi w umowie licencyjnej 

wizerunku osób, których wizerunek został wykorzystany do realizacji spotu promującego 

projekt. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1: 

1) lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy licencyjnej związanej z projektem), 

2) lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze – art. 66 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), 

3) lit. e (wykonanie zadania w interesie publicznym – art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-KŚZpNP– 

działalność edukacyjna oraz archiwizacja)  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - dalej RODO. 

Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-

676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, 

administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony 

przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora 

danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, wykorzystania  

i rozpowszechnienia spotu, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie 

z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na 

podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Osoba, której dane przetwarza administrator, posiada prawo dostępu do treści danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

Osoba, której dane przetwarza administrator, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

 

 


