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1. Miejscowość 2. Data (DD-MM-RRRR)

PERS-A1/1313

OŚWIADCZENIE
w sprawie udzielenia zgody, o której mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

A. INFORMACJE PERSONALNE
3. Nazwisko 4. Imiona

5. Imię ojca 6. Data urodzenia (DD-MM-RRRR) i miejsce urodzenia

B. OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę, o której mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
2017  poz.  880),  na  utrwalanie  i  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  w  związku  z  moim udziałem w zajęciach  i  pracach 
prowadzonych przez stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 1313 w celach sprawozdawczych i promocyjnych.

W szczególności wyrażam zgodę na:
– utrwalanie mojego wizerunku w materiałach fotograficznych i filmowych z zajęć i aktywności będących przedmiotem 

działalności  stowarzyszenia  Jednostka  Strzelecka  1313  oraz  publikację  tych  materiałów  za  pomocą  mediów 
elektronicznych i drukowanych w celach informacyjnych, sprawozdawczych i promocyjnych;

– udostępnianie materiałów fotograficznych i  filmowych zawierających mój  wizerunek,  na  rzecz Ministerstwa Obrony 
Narodowej,  Akademii  Sztuki  Wojennej,  Wojskowym  Centrum  Kształcenia  Medycznego  oraz  innych  organizacji 
współpracujących ze stowarzyszeniem Jednostka Strzelecka 1313 na podstawie odrębnych porozumień, wyłącznie dla 
celów promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, iż dane materiały zostały przekazane nieodpłatnie.

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania niniejszego oświadczenia w dowolnym momencie, z zachowaniem formy 
pisemnej i pod warunkiem określenia daty wycofania zgody.

7. Miejscowość, data 8. Czytelny podpis wypełniającego ankietę

C. OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę,  o  której  mowa w art.  81 ust.  1 Ustawy z dnia 4  lutego 1994 r.  o prawie autorskim i  prawach pokrewnych 
(Dz. U. 2017 poz.  880),  na utrwalanie i  rozpowszechnianie wizerunku mojego syna /  mojej  córki dla celów wymienionych w 
części B niniejszego dokumentu.
9. Miejscowość, data 10. Czytelny podpis opiekuna prawnego

POUCZENIE
Osoby pełnoletnie całą część C przekreślają ukośnie.

Wycofanie niniejszej  zgody musi  mieć formę pisemnego oświadczenia o treści „Ja,  (imię, nazwisko,  imię  ojca,  data urodzenia),  z  dniem (data 
wycofania  zgody,  nie  może  być  wcześniejsza,  niż  data  doręczenia)  wycofuję  zgodę  na  utrwalanie  i  wykorzystywanie  mojego  wizerunku”. 
Oświadczenie należy podpisać czytelnie (w przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest  także potwierdzenie czytelnym podpisem opiekuna 
prawnego).


