
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  

OSOBY NIELETNIEJ 
W RAMACH MATERIAŁÓW NA STRONĘ WWW ORAZ 
OFICJALNE PROFILE POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI 

NOŻNEJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
 
 

OPIEKUN 1: Ja, niżej podpisany/a  __________________________PESEL____________ 
 

zam. w  _________________________________________________________ 

 
OPIEKUN 2: Ja, niżej podpisany/a  __________________________PESEL____________ 

 

zam. w  _________________________________________________________ 

 
 
oświadczam, że sprawuję prawną opiekę nad niżej wymienioną osobą oraz niniejszym oświadczam, 
co następuje: 
 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu (wraz z imieniem i 
nazwiskiem), zwanych dalej łącznie „Wizerunkiem” osoby nieletniej 
____________________________________________________________(imię i nazwisko, 
PESEL),  

 
nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, głosu (wraz z imieniem 
i nazwiskiem)  osoby nieletniej 
____________________________________________________________(imię i nazwisko, 
PESEL), 

 

poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie na potrzeby działalności dotyczącej 
prowadzonych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej (z siedzibą w Gdańsku, ul. Uczniowska 22, 80-530 
Gdańsk) oficjalnych profili w mediach społecznościowych oraz strony www przez Pomorski Związek Piłki 
Nożnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. 
j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288. z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.  Dz. U. z 2020 
r.  poz. 1740 z późn. zm.) oraz  udzielam nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na 
wykorzystanie mojego Wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

 
1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 
2. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci multimedialnej lub telekomunikacyjnej, 
3. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 

4. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, 
plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach, 

5. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
 

Wizerunek może być użyty  do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania  obrazu, kadrowania        
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji utworu końcowego, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być 
wykorzystywane w formach obraźliwych lub niezgodnych z powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami. 

 
 
 



 
 
Wizerunek może być zestawiony z wizerunkami innych uczestników Projektu, a także tekstami, 
komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami określonymi w szczególności przez PomZPN. 

 
Jednocześnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie, teraz i w przyszłości zrzekam się wszelkich roszczeń 
(istniejących i przyszłych), w tym – dla uniknięcia wątpliwości – również roszczeń o jakiekolwiek 
wynagrodzenie lub inną formę zapłaty za wyrażenie niniejszej zgody i udzielenie ww. licencji (które mają 
charakter nieodpłatny), względem PomZPN oraz wszelkich podmiotów współpracujących z PomZPN z tytułu 
używania i rozpowszechniania mojego Wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem. 

 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO. 

 
 

 
Miejsce i data: Podpisy opiekunów prawnych: 

 
 

  , dnia               

 

          

                            

 
 


