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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ PRAW DO 

ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

 
 
 

Ja niżej podpisany/a       , 

legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze       

będąc rodzicem/występując w charakterze opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego   

imię i nazwisko:       lat:  , 

w związku z jego /jej udziałem w charakterze modela w Sesji Zdjęciowej w dniu  , 

organizowanej przez spółkę  

z siedzibą w Warszawie przy ulicy  , 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  , 

działającą na zlecenie i na rzecz spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,  
02-515 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 (dalej zwanej „PKO Bank Polski”), oświadczam, że: 

1. udział dziecka w Sesji Zdjęciowej oraz akceptacja poniższych warunków są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne, 
2. przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że celem Sesji Zdjęciowej jest wykonanie zdjęć przeznaczonych do rozpowszechniania w 

wydawnictwach i w materiałach informacyjnych Banku, szczególnie w wydawnictwach „Nasz Bank”, „Poradnik Bankowy” wraz z 
dodatkiem „Brawo Bank” oraz ich wersjach elektronicznych, w materiałach promujących te wydawnictwa oraz w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących niniejszej Sesji Zdjęciowej oraz konkursu „Casting”; 

3. w związku z udziałem dziecka w Sesji Zdjęciowej odpowiadam za wykonanie przez nie powierzonych mu zadań artystycznych, w tym 
pozowanie do zdjęć, o których mowa wyżej, 

4. zgadzam się na utrwalenie dowolną techniką, w tym audiowizualną, audialną lub fotograficzną, podczas ww. Sesji Zdjęciowej wizerunku 
dziecka, wypowiedzi oraz artystycznych wykonań, a ponadto niniejszym akceptuję oraz wyrażam zgodę na ich nieodpłatne 
rozpowszechnianie, na następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, optycznie, 

cyfrowo, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku wizualnym i audiowizualnym, 
2) wprowadzania do obrotu na jakichkolwiek nośnikach, a także użyczania i/lub najmu egzemplarzy takich nośników, 
3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,   
4) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), w szczególności w sieci Internet oraz innych 
sieciach bezpośredniego porozumiewania się lub komunikowania się na odległość, 

5) rozpowszechniania w sieci Internet, sieciach telefonicznych oraz innych sieciach bezpośredniego porozumiewania się lub 
komunikowania się na odległość w inny sposób niż opisany wyżej w pkt d), 

6) publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania,  
7) nadawania (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną i/lub za pośrednictwem satelity, 
8) reemitowania (w jakimkolwiek systemie lub technologii) w tym m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, 

połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 
5. zgoda, o której mowa w pkt 4, zostaje udzielona nieodpłatnie, a PKO Bank Polski i wszelkie działające z jego upoważnienia podmioty, o 

których mowa w pkt 7 poniżej, mogą wykonywać swoje prawa do korzystania z wizerunku dziecka, wypowiedzi i artystycznych wykonań 
przez okres 50 (pięćdziesiąt) lat, na terytorium całego świata, 

6. PKO Bank Polski może dokonywać zmian, przeróbek i adaptacji artystycznych wykonań dziecka, wypowiedzi i wizerunku, w szczególności 
poprzez dokonywanie ich skrótów, montażu lub podobnych zmian uzasadnionych wymogami produkcji/wydawania i charakterem 
materiałów, w których zostaną wykorzystane, w szczególności może łączyć je z innymi utworami graficznymi, plastycznymi, 
fotograficznymi, 

7. PKO Bank Polski może udzielić dalszych zgód na korzystanie z wizerunku dziecka i wypowiedzi w zakresie opisanym powyżej, a także 
udzielać dalszych licencji na korzystanie z artystycznych wykonań dziecka osobom trzecim, 

8. wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek w związku z 
rozpowszechnianiem zdjęcia na zasadach ww. jednakże akceptuję ponadto, że korzystanie z wizerunku dziecka, innych dóbr i 
artystycznych wykonań może być dokonywane bez zamieszczania na nich imienia i nazwiska dziecka. 

 

 

 

 
 
 

 

   

Podpis rodzica/opiekuna  Miejscowość, data 

 
W związku z udziałem w Sesji Zdjęciowej dane osobowe dziecka obejmujące: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek będą przetwarzane przez 
PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celu realizacji Sesji Zdjęciowej i wykorzystania zdjęć zrealizowanych podczas 
Sesji Zdjęciowej.  
Oświadczam, iż jest mi wiadomo, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, oraz że dane są podane 
dobrowolnie, a bez ich podania nie jest możliwy udział mojego dziecka w  Sesji Zdjęciowej. Administratorem danych Konkursu „Casting” jest PKO 
Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 


