
 

 

OŚWIADCZENIE - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Niniejszym oświadczam, że udzielam:  
 
Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie 00-151, ul. Nowolipki 9B, wpisanemu 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000235808, NIP: 525-

15-76-177, REGON: 012231977 (dalej jako „CW”), spółce Benefit Systems SA oraz spółce Benefit IP 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. mających siedzibę w Warszawie 00-844, Plac 
Europejski 2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000370919, NIP: 8361676510, REGON: 750721670 (każda z nich zwana dalej jako „Spółka”),  
 

nieodwołalnej zgody, bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych i czasowych, na nieodpłatne 
wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu, lub wypowiedzi (wraz z 
podawaniem mojego imienia i nazwiska) lub przekazanych przeze mnie utworów audiowizualnych (w 
tym nagrań, prezentacji, itp.), fotografii lub innych, w materiałach filmowych (felietonach i newsach), 
materiałach promocyjnych i reklamowych CW oraz Spółki dotyczących Programu Dobry MultiUczynek 

na wszelkich polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a w szczególności:  
 

1. w zakresie utrwalania – wytwarzanie i utrwalanie dowolnymi technikami, na jakimkolwiek 
nośniku, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku 
komputera, w sieciach multimedialnych, w tym sieci Internet oraz Intranet; 

2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 
audiowizualnych, techniką światłoczułą; 

3. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie w jakikolwiek sposób (w tym na ekranach BTV, sieci Internet, 
Intranet); 

4. wypożyczenie, najem, wymiana nośników; 
5. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 
6. sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
7. wykorzystanie w utworach multimedialnych, na stronach internetowych; 
8. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne, bezprzewodowe; 
9. komercyjne wykorzystanie felietonu oraz/lub fragmentów w ramach Internetu; 
10. równoczesne integralne nadawanie przez inny podmiot; 
11. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie 

w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w 
tym w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych 
i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów 
strumieniowych;  

12. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów 
zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach 
zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną;   

13. wszelkie formy eksploatacji i dystrybucji, tak w formie graficznej, tekstowej, zapisu 
elektronicznego i komputerowego jak i innych form, zarówno w wersji drukowanej, jak i 
elektronicznej lub komputerowej, sprzedaż i nieodpłatne udostępnianie drogą wysyłkową i 
internetową, wydania w prasie, tym drukowanej i internetowej, w dowolnych portalach, 
serwisach, vortalach, na dowolnych stronach internetowych i intranetowych;  

14. dowolne wykorzystanie w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, jak również 
wyłącznie prawo do zezwalania na dokonywanie przedruków w prasie, Internecie i innych 
mediach. 



 

 

CW oraz Spółce przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania mojego 
wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz przekazanych przeze mnie utworów audiowizualnych, fotografii i 
innych, w całości lub w postaci dowolnych fragmentów. 
 

Jednocześnie oświadczam, że przysługujące mi prawo do dysponowania własnym wizerunkiem, 
głosem, wypowiedzią oraz przekazanymi materiałami (o ile takie zostały przekazane) nie narusza i nie 
będzie naruszało jakichkolwiek praw, dóbr ani interesów osób trzecich oraz prawnie chronionej 
tajemnicy. 

Imię i nazwisko (czytelnie)    ……….…………………………….…… 

 

Podpis     ……………………………………..…… 

 

Miejscowość i data    …………………………………..……… 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego 
wizerunku lub głosu oraz imienia i nazwiska przez: 

 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

 Benefit Systems SA  
 Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

na potrzeby wykorzystania w materiałach promocyjnych i reklamowych ww. Spółek dotyczących 
Programu Dobry MultiUczynek. 
 

 Podpis    ……….………………………………… 

 

 
Obowiązek informacyjny Administratorów 
 

Administratorem danych osobowych jest odpowiednio CW oraz Spółka. Celem przetwarzania jest rozpowszechnianie 
Twojego wizerunku zgodnie z treścią udzielonej zgody powyżej. Podstawą prawną do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 
6 ust. 1 lit a)[1] Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres do momentu wycofania zgody. Szczegółowe informacje 
znajdziesz pod tym linkiem:  
Spółka: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/ 

CW: https://www.wolontariat.org.pl/polityka-prywatnosci/ 

Obowiązek informacyjny CW został spełniony przy podpisaniu umowy wolontariatu. 
 

CW oraz Spółka powołali Inspektorów Ochrony danych osobowych. Możesz się z nimi skontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”, przez e-mail: Spółka: daneosobowe@benefitsystems.pl lub 
telefonicznie: 22 242 42 42  
CW: lissowaka@wolontariat.org.pl lub telefonicznie: 22 635 27 73 

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Benefit Systems: pracownicy i 
współpracownicy Benefit Systems, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty 
wspierające  organizację Programu, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Uczestników oraz wspierające nasze 
działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne. 
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 

d) prawo dostępu do danych 

e) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 

f) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych 

g) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych 

h) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych 

i) inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych 

 

                                                
[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. U. 
UE nr L119 z 4.05.2016 r. 
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