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Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego 
 
 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
 

        Ja, niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………… PESEL:……………………………… 

zamieszkały/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 880 t.j.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku  

i wypowiedzi przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz instytucje  

utrwalonych na zdjęciach wykonanych podczas realizacji programu pod tytułem: „Od wolontariatu do 

etatu” (zwanego dalej Programem) oraz w filmach dokumentujących działania w ramach Programu dla 

celów związanych z działalnością statutową WCOPiW oraz dla potrzeb komunikacji wewnętrznej, 

promocji Projektu oraz jego monitoringiem, ewaluacją, kontrolą oraz audytem. 

Niniejsza  zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez WCOPiW oraz Gminę Miasto Włocławek 

mojego wizerunku w formie zdjęć cyfrowych i analogowych oraz mojego wizerunku i wypowiedzi w 

filmach za pośrednictwem dowolnego medium na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: utrwalenie na jakimkolwiek nośniku papierowym lub 

audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku 

komputerowym, w tym CD i DVD, zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną 

na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, prawo obrotu w kraju  

i za granicą, wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których zdjęcia, film i materiał 

utrwalono, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie 

nadań, zapisów i wielkości nakładów, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej  

lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity lub Internetu, 

retransmisja filmu, sporządzanie wersji obcojęzycznych. 
 

      Oświadczam, że zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje również 

zgodę na podpisanie mojego wizerunku imieniem i nazwiskiem. 
   

      Przeniesienie niniejszej zgody na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody. 
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czytelny podpis 


