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….....................................  
(miejscowość i data)   

 

.................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka  

 

 

.................................................................... 
Imię i nazwisko dziecka  

 
 

 

                      

 

OŚWIADCZENIE 

zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

 

1. Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na warunkach określonych w niniejszym 

oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku 

i  wizerunku mojego dziecka przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z 

siedzibą w Warszawie (dalej: „PGNiG S.A.”) w związku z realizacją umowy partnerskiej z 

Biblioteką w Szlichtyngowej (nr DR.482.12(2).21), w ramach której organizowany jest 

konkurs dla dzieci realizowany przez Bibliotekę w celach reklamowych, informacyjnych i 

promujących czytelnictwo. 

2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt.1 powyżej może nastąpić poprzez 

udostępnienie zdjęć za pośrednictwem mediów społecznościowych, strony www, 

czasopism wewnętrznych PGNiG SA i intranetu PGNiG SA. 

3. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz 

upoważnia PGNiG S.A. do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć na wszelkich 

znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na których utrwalony jest wizerunek  

mój lub mojego dziecka.  

4. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2019.1231) i jest udzielone nieodpłatnie oraz jest nieograniczone czasowo i 

terytorialnie. W razie, gdyby powyższe postanowienie okazało się bezskuteczne, zgoda 

udzielona jest na okres lat dziesięciu. 

5. PGNiG S.A. przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania 

wizerunku - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów w związku z 

realizacją wydarzenia wskazanego w pkt 1 powyżej. 

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

jurysdykcją sądów polskich. 

 

 

___________________________ 

    Oświadczający, data i podpis 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 

25, 01-224 Warszawa. 

2) Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., ul. 

Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa. 

3) PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych 

osobowych Pani/Pana dziecka.  

4) Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka ujawnione na zdjęciach wykonanych przez Bibliotekę 

będą przetwarzane: 

a) w celu rozpowszechniania materiału, zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o 

wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (Oświadczenie) –  podstawą prawną przetwarzania 

jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie 

danych osobowych 2016/679- RODO),  

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez PGNiG – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG 

(art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na możliwości obrony swych praw przez PGNiG.  

5) Pani/Pana dane osobowe oraz  dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie ujawnionym na zdjęciach 

(imię, nazwisko, wizerunek) będą udostępniane na zasadach wskazanych w Oświadczeniu.  

6) Pani/Pana dane osobowe oraz  dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez czas 

wskazany w Oświadczeniu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie tych danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia 

lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG. Po tym 

okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza 

przepisy RODO. 

9) Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów 

wskazanych w pkt 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.   

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  


