
 

…………………, dn. ……………… 

 (miejscowość)                        data) 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 
(imię i nazwisko obojga rodziców lub opiekunów prawnych)[2] 

 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

§ 1 

Oświadczam/y, że wyrażam/y zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku mojego/naszego 

dziecka………………………………………………………… (podać imię/imiona dziecka/dzieci) przez 

SZYMAX Szymon Lindner w ramach zajęć pływackich. 

§ 2 

Wyrażam/y na rzecz Szymax Szymon Lindner zezwolenie na wykorzystanie przez Szymax Szymon Lindner lub 

przez inne osoby na zlecenie Szymax Szymon Lindner wizerunku mojego/naszego dziecka, w tym na obrót 

egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi 
aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 

utrwalonymi w ramach realizacji działań projektowych, materiałach służących popularyzacji działań sportowo-

edukacyjnych prowadzonych przez Szymax Szymon Lindner poprzez rozpowszechnianie wizerunku w (podane 

poniżej pola eksploatacji są wyłącznie przykładowe): 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

b) prasie; 

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

w okresie 5 lat od podpisania niniejszego Zezwolenia. 

§ 3 

Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw. 
 

 

§ 4 

Szymax Szymon Lindner może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach 

określonych w niniejszym Zezwoleniu, w celu promocji działań sportowo-edukacyjnych prowadzonych przez 

Szymax Szymon Lindner. 

 

§ 5 

Oświadczam, że udzielamy zezwolenia w związku z umową z dnia…………. i realizowanymi przez 

Wykonawcę świadczeniami,  bez obowiązku uiszczania przez Wykonawcę dodatkowych płatności. 

 

……………………………………………… 
 

…………………………………………….… 

 

(czytelny podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025) 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 

r. nr 119, str. 1) 

 

 [2]  W przypadku, gdy dziecko ma oboje rodziców. 

 


