
………………….., dnia ………………..2023 r.  

 

 

 

ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………...………………, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

2509) zezwalam Instytutowi Literatury z siedzibą w Krakowie, na: 

 

nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci zdjęć/fotografii 

oraz nagrań wykonanych podczas transmisji i nagrań  ceremonii rozdania nagród dla 

laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument 

Tekstowy” (dalej: Konkurs), podczas sesji zdjęciowej lub spotkań autorskich 

 

- w celu wykorzystywania w mediach społecznościowych i innych formach dla działań 

promocyjnych Konkursu przez Instytut Literatury w Krakowie oraz promocji działalności 

statutowej Instytutu. 

 

Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 

rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku, dowolną techniką 

bądź za pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych 

celach. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut moich danych osobowych  

w zakresie wizerunku utrwalonego na ww. fotografiach i nagraniach video, imienia i 

nazwiska, a także danych o udziale w Konkursie jw.  

 

Niniejsza zgoda do w/w celów następuje bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych.  

 

Jestem pełnoletni/-a i nieograniczony/-a w zdolności do czynności prawnych, oraz 

zapoznałem/-łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 

Potwierdzam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną z art. 13 RODO (o treści jak 

poniżej) oraz zostałam/em poinformowany iż, wyrażenie niniejszej zgody jest 

dobrowolne oraz zostałam/em poinformowana/y o możliwości oraz sposobach odwołania 

niniejszej zgody. 

 

 

………….……………………………... 
(imię i nazwisko Laureata oraz data)  

 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Literatury  

z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków, NIP 6762562774, 

REGON 382684867, wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 112/2019 (zwany dalej 

„Administratorem”). 

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 

się pod e-mailem: iod@instytutliteratury.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby.  

 

3) Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane, na podstawie udzielonej 

przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach: wykorzystywania w 

mediach społecznościowych i innych formach dla działań promocyjnych przez 

Instytut Literatury w Krakowie, promocji działalności statutowej Instytutu. 

4) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody, w zakresie w 

jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.   

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7) Pani/ Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu 

Administratora, tj.: podmioty świadczące usługi z zakresu fotografii i filmowania, 

obróbki graficznej zdjęć, usług IT i usług hostingowych, a  także podmioty 

świadczące usługi reprograficzne i drukarskie oraz podmioty przetwarzające dane w 

ich imieniu, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy 

z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami albo są odrębnymi 

administratorami Pani/Pana danych osobowych.   



9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym  

przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne do 

prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć i nagrań w celach 

wskazanych wyżej. 

10) Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-913 

Warszawa.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

 

………….……………………………... 
(imię i nazwisko Laureata oraz data)  

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 


