…...............................
(miejscowość i data)
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(imię i nazwisko
fotografowanej i nagrywanej osoby,
adres, nr dokumentu tożsamości)
Fundacja Plateaux
ul. Mińska 25b/17, 03-808 Warszawa
KRS: 0000254909, NIP: 5862169745

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

OŚWIADCZENIE
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja, podpisany poniżej (dalej jako „Oświadczający”), wyrażam zgodę na warunkach określonych
w niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku
w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych przez Fundację Plateaux z siedzibą przy ul. Mińska
25b/17, 03-808 Warszawa, KRS: 0000254909, NIP: 5862169745, zwaną dalej „Plateaux”.
Powyższa zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz upoważnia Plateaux do wielokrotnej
publikacji oraz wykorzystania zdjęć oraz filmów, na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego,
w zakresie transmitowania, rozpowszechniania wizerunku lub głosu, na poniższych polach eksploatacji:
a) zwielokrotnianie dowolną techniką, publiczne odtwarzanie oraz publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy miał dostęp do utworów w miejscu i czasie przez siebie wybranym, m.in. Internet;
b) wykonywanie oraz zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich,
do przekazanej przez Plateaux dokumentacji fotograficznej i filmowej, o której mowa
w niniejszym paragrafie, tj. w szczególności dokonywanie ich twórczego opracowania w celu
wykorzystania w publikacjach i na stronach internetowych;
c) wykorzystanie materiałów, o których mowa w niniejszym paragrafie, we wszystkich akcjach
promocyjnych i informacyjnych, w tym w publikacjach oraz na portalach internetowych.
Oświadczający niniejszym udziela Plateaux upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego,
zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach i filmach
na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem, innym podmiotom dowolnie wybranym przez
Plateaux (np. fotografowi, grafikowi).
Plateaux przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku
Oświadczającego - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.
Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem
zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania
z tego tytułu.
W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia jako Oświadczający zobowiązuję się
do uprzedniego pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem mojej zgody (m.in. kosztów
wykonania i korekcji fotografii oraz materiałów video).
W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów
polskich.
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