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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
1. Ja, niżej podpisany/a (zwany dalej „Oświadczającym”) wyrażam zgodę, na warunkach określonych 

w niniejszym oświadczeniu, na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, 

w celach dokumentacji i promocji działalności edukacyjnej Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl (w tym 

m.in. w ramach oferty Szkolnej Akademii Olimpijskiej), przez Polski Komitet Olimpijski (zwany dalej „PKOl”), 

przy założeniu, że działalność edukacyjna PKOl nie ma charakteru komercyjnego i jest zgodna z działalnością 

statutową PKOl, a także że jej głównym celem jest promocja wartości olimpijskich, aktywnego trybu życia 

w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.   

2. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia PKOl do 

wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć lub innych materiałów multimedialnych na wszelkich 

znanych w chwili złożenia oświadczenia polach eksploatacji, na których utrwalony jest wizerunek dziecka 

Oświadczającego, a w szczególności do: 

a) rozpowszechnienia zdjęć lub innych materiałów multimedialnych na stronach internetowych oraz 

profilach w mediach społecznościowych PKOl, 

b) rozpowszechniania, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, 

opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku dziecka Oświadczającego utrwalonego na zdjęciach lub 

innych materiałach multimedialnych, wydanym w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, 

w tym rozpowszechnianie wizerunku dziecka Oświadczającego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, 

c) wprowadzania, utrwalania i zwielokrotniania zdjęć lub innych materiałów multimedialnych, na których 

utrwalony jest wizerunek dziecka Oświadczającego lub ich fragmentów cyfrową techniką zapisu 

komputerowego, na płycie CD/DVD oraz przenośnych nośnikach pamięci typu pendrive lub w jakikolwiek 

inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych 

nośnikach oraz w sieci internetowej, 

d) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku dziecka Oświadczającego utrwalonego na zdjęciach 

lub innych materiałach multimedialnych lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, 

wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, 

e) wykorzystania wizerunku dziecka Oświadczającego utrwalonego na zdjęciach lub innych materiałach 

multimedialnych w postaci utworów lub ich fragmentów w materiałach promocyjnych (w szczególności 

zdjęciach, slajdach, postach reklamowych np. na portalach społecznościowych). 

3. Oświadczający niniejszym udziela PKOl upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia 

na wykorzystywanie wizerunku dziecka Oświadczającego, utrwalonego na zdjęciach lub innych materiałach 

multimedialnych na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem, innym podmiotom dowolnie 

wybranym przez PKOl i według jego swobodnego uznania (np. fotografowi, grafikowi). 

4. PKOl przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku dziecka  

Oświadczającego - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.  

5. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty 

na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

6. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich. 

 

 

___________________________ 

        Oświadczający, data i podpis 


