
Załącznik nr 2 do regulaminu Projektu Do Hymnu! #zostańwdomu
– Zgoda dla rodziców Laureatów

Miejscowość………………………., dn………………… …..2020 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Ja niżej  podpisany/a:  na podstawie art.  81 ust.  1 z  dnia  4  lutego 1994r  o prawie autorskim i  prawach
pokrewnych oświadczam, że:

1) Udzielam  w  imieniu  własnym/mojego  dziecka  .......................................................................
nieodpłatnej,  niewyłącznej,  nieograniczonej  terytorialnie  i  czasowo  licencji  na  publiczne
rozpowszechnie nagranego przeze mnie i wysłanego do NCK na adres mailowy: filmu z nagraniem
wykonania  pieśni  w  ramach  udziału  w  Projekcie  pn.:  ‘’Do  Hymnu!  #zostańwdomu’’,  zgodnie  z
warunkami  licencji  określonymi  przez  portal  YouTube,  jak  również  za  pośrednictwem  stron
internetowych NCK oraz profilach NCK na portalach społecznościowych, a także w ramach działań
informacyjno-promocyjnych o działalności statutowej NCK, prowadzonych przez NCK;

2) wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne,  wielokrotne  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku* i  wizerunku
mojego dziecka .......................................................................  między  innymi  poprzez publikację  na
profilu  NCK na  portalu  YouTube:  www.youtube.com/NCKultury,  publikację  na  stronie  internetowej
NCK oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez NCK -  nagranego przeze mnie i
wysłanego do NCK na adres mailowy: filmu z nagraniem wykonania pieśni w ramach udziału w
Projekcie pn.: ‘’Do Hymnu! #zostańwdomu’’

Niniejsza zgoda oraz licencja:

- nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,

-  dotyczy  filmu  z  nagraniem  wykonania  pieśni  w  ramach  udziału  w  Projekcie  pn.:  „Do  Hymnu!
#zostańwdomu” z udziałem moim*  i mojego dziecka.

Przyjmuję  do  wiadomości,  że  wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Zrzekam  się  niniejszym  roszczeń  o  wynagrodzenie  względem  Narodowego  Centrum  Kultury  z  tytułu
wykorzystania wizerunku mojego* i mojego dziecka na potrzeby realizacji i promocji Projektu pn.: ‘’Do Hymnu!
#zostańwdomu’’, a także działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez NCK jak w oświadczeniu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja  niżej  podpisany  oświadczam,  że  zostałem  zapoznany  z  celem  i  sposobem  przetwarzania  danych
osobowych  moich*  i  mojego dziecka w zakresie  wizerunku – tj.  w celu  umożliwienia  realizacji  i  promocji
Projektu pn.: „Do Hymnu! #zostańwdomu”, przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-
231), ul. Płocka 13.

Informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  w  zakresie  wizerunku  laureatów  znajdują  się  w
regulaminie projektu

imię i nazwisko opiekuna prawnego Podpis opiekuna prawnego lub Laureata Projektu

*zapisyoznaczone gwiazdką – mówiące o  wizerunku rodzica dotyczą wyłącznie sytuacji gdy bierze on udział w Projekcie jako osoba 
współwykonująca pieśń. Jeśli Pani/Pana nie dotyczą – należy je skreślić.


