
Warszawa, dnia ............... 2018 r. 
 
 

OŚWIADCZENIA 
 
Ja, niżej podpisany(a): 
 
….................................................. 
imię i nazwisko 
 
Oświadczam, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) wyrażam nieodwołalną, 
nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez 
m.st. Warszawę (z siedzibą przy placu Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa) do celów 
informacyjno-promocyjnych, w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji 
znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda niniejsza obejmuje również zestawienie 
mojego wizerunku z innymi wizerunkami, przetworzenie wizerunku oraz możliwość opatrzenia 
wizerunku komentarzem. 
Powyższe oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. 
Oświadczam również, iż wyrażam nieodwołalną, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie 
zgodę na korzystanie przez m.st. Warszawę z utworów, w których utrwalony został mój 
wizerunek w związku z wszelkimi działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez 
m.st. Warszawę, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili złożenia niniejszego 
oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
W ramach powyższych moich oświadczeń m.st. Warszawa jest upoważnione do 
przekazywania utworów, w których utrwalony został mój wizerunek innym podmiotom, które 
będą korzystać z utworów w celach informacyjno-promocyjnych m.st. Warszawy.   
 
 

…...................................................... 
                                                                          (data i czytelny podpis) 

 
 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia 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 tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. 
Warszawy, w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez m.st. 
Warszawa w swoich oficjalnych kanałach komunikacji m.in. strona www, profile social media, 
a także podczas wydarzeń gdzie komunikowane są działania miasta w zakresie: imię, 
nazwisko. 
 
                                                    

          …………………. 
                                                                                                   (data i czytelny podpis) 
 
         
Jednocześnie informujemy, iż klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rodo-
klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych 
 



 
Jeżeli	zbieranych	jest	kilka	zgód	dotyczących	różnych	celów	przetwarzania,	zgody	te	muszą	zostać	wyrażone	
osobno.	Niedozwolone	jest	zbiorcze	zbieranie	zgód. 


