Jaworzno, dnia __________ roku
________________________________
ul. _____________________________
__-____ ________________________
PESEL: _________________________
Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego
wizerunku w celach marketingowych przez ATElier Kultury w Jaworznie.
2. Powyższa zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz upoważnia ATElier do
wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć oraz nagrań audiowizualnych, na których
utrwalony jest mój wizerunek na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia
polach eksploatacji, a w szczególności do:
a. rozpowszechnienia w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami,
komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami (w tym zawierającymi moje dane
osobowe), mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagraniach audiowizualnych
wydanych w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, w tym rozpowszechnianie mojego
wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym w sieci Internet.
b. wprowadzenia, utrwalania i zwielokrotniania zdjęć i nagrań audiowizualnych zawierających mój
wizerunek lub ich fragmentów cyfrową techniką zapisu komputerowego, na płycie CD/DVD oraz
przenośnych nośnikach pamięci lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie
z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach oraz w sieci
internetowej;
c. wykorzystania (w tym rozpowszechnienia) mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach
i nagraniach audiowizualnych lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie,
wystawienie i odtworzenie.
3. Zostałem poinformowany, że mój wizerunek utrwalony za pomocą fotografii oraz nagrań
audiowizualnych będzie w szczególności rozpowszechniany za pomocą:
a. strony internetowej ATElier Kultury tj. www.atelierkultury.pl
b. profili ATElier w mediach społecznościowych oraz portalach internetowych takich jak facebook
i youtube.
c. materiałów reklamowych wydarzeń organizowanych przez ATElier Kultury takich jak: plakaty,
ulotki, programy koncertowe.
4. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego utrwalonego wizerunku podmiotom trzecim zajmującym
się przygotowaniem materiałów reklamowych na rzecz ATElier Kultury.
5. Oświadczam, iż ATElier Kultury spełniło wobec mnie obowiązek informacyjny, o którym mowa
w art. 13 RODO.
__________________________
podpis

