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14i. Zgoda na korzystanie z wizerunku 
 
Szanowni Państwo, 
 
utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dzieci i młodzieży bez zgody ich rodziców jest zgodnie 
z prawem niedozwolone. Dyrektor szkół prosi więc Państwa o zgodę na utrwalenie na zdjęciach 
i rozpowszechnianie wizerunku Państwa dziecka w różnych publikacjach, takich jak konkursy, 
sprawozdania roczne, strona internetowa,  a także na przekazywanie ich w wypadku zapytań osobom 
trzecim, a w szczególności dziennikarzom, do przedrukowania w mediach lub innych publikacjach.  
Jednocześnie informujemy, że zdjęcia przekazywane będą wyłącznie wiarygodnym partnerom. 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie 
wizerunków mojego dziecka, utrwalonych na zdjęciach (fotografiach) – poprzez ich utrwalanie 
i zwielokrotnianie przy użyciu technik kserograficznych, poligraficznych, magnetycznych 
i elektronicznych, wprowadzanie do obrotu oraz wprowadzanie do sieci Internetu, a także 
przekazywanie osobom trzecim, w szczególności dziennikarzom, w celu wykorzystania ich 
w powyższym zakresie. 
 
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko rodzica: …………………………………………………………………………………………… 
 
Data: ……………………………  Podpis rodzica: …………………………………………… 
 
Oświadczenie w zakresie praw autorskich 
(zgoda na korzystanie z fotografii) 
 
Niniejszym zezwalam (zezwalamy) nieodpłatnie szkołom Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii 
iEdukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu  na korzystanie z fotografii, stanowiących utwory 
w rozumieniu prawa autorskiego, zwanych dalej utworami, w zakresie pól eksploatacji, wskazanych 
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie utrwalania 
i zwielokrotniania utworów przy użyciu technik kserograficznych, poligraficznych, magnetycznych 
i elektronicznych, wprowadzania egzemplarzy utworów do obrotu, wprowadzania utworów do sieci 
Internetu. 
 
Jednocześnie oświadczam (oświadczamy), że utwory wolne są od wad prawnych. W przypadku 
zgłoszenia przez osoby trzecie wobec szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 
im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu roszczeń o naruszenie praw autorskich tych osób w związku 
z korzystaniem z utworów, zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zaspokojenia tych roszczeń oraz 
pokrycia wszelkiego rodzaju szkód, poniesionych z tego tytułu przez szkoły Fundacji Ewangelickie 
Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.  
 
Zdjęcie pt.:  …………………………………………………………………………………………. 
 
Nazwa/opis projektu: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Termin/miejsce:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Partnerzy:  ………………………………………………………………………………………….. 
……………………..   ……………………………………………………………… 
Miejsce, data     Podpis lub podpisy autora/autorów zdjęć   


