
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

I O UDZIELENIU LICENCJI  

 

Ja, …………………………………………………………., niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam 

zgodę na wykorzystanie i publikację przez Uniwersytet Morski w Gdyni fotografii załączonych do 

niniejszego oświadczenia.  

Na podstawie art. 81 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1231) zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie moich danych osobowych, 

w postaci wizerunku, utrwalonego na fotografiach, załączonych do niniejszego oświadczenia, przez 

Uniwersytet Morski w Gdyni w celach promocyjnych poprzez publikację przekazanych przeze 

mnie fotografii na stronie internetowej Uniwersytetu (także bez oznaczenia ich autora). 

Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje także 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 

opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium 

na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na 

osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje 

nieodpłatnie.  

Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście lub posiadam do nich  

autorskie prawa majątkowe niezbędne do udzielenia licencji w zakresie wskazanym w niniejszym 

oświadczeniu, jak również  zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku*, zaś 

publikacja załączonej fotografii nie naruszy praw osób trzecich. 

Jednocześnie oświadczam, ze udzielam Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej do fotografii na polach eksploatacji i w celu wskazanym w niniejszym oświadczeniu.  

     

Zostałam/em poinformowana/y o tym, że:  



 mam prawo dostępu do treści ww. danych i ich poprawienia, jak również, że mam prawo  

w dowolnym momencie wycofać zgodę;  

 wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

 tekst aktualnie obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa oraz wszelkie wytyczne lub zapytania 

w zakresie ochrony danych osobowych uzyskam u Inspektora Ochrony Danych 

(iod@umg.edu.pl) o treści informacji dotyczącej przetwarzania moich danych. 

     

               

        

 

*Zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:  

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 

publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;  

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 

impreza. 

 

 

………………, dnia ……………..........    ……….…………..……..........…. 
         / czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę / 


