
 Warszawa dn. …......................................

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Ja ............................................................................................................. 

zam. .........................................................................................................

nr dowodu osobistego……………………............................…………...

Pesel ........................................................................................................ 

I.  Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  używanie  i
rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  przez  Caritas  Diecezji
Warszawsko - Praskiej ul. Kawęczyńska  49 w Warszawie, dla celów
reklamowych,  promocyjnych,  marketingowych  związanych  z
działalnością statutową uprawnionego.

II.  Niniejsza  zgoda  nie  jest  ograniczona  ani  czasowo,
ani terytorialnie. 

III. Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,
w szczególności  plakaty  reklamowe,  ulotki,  drukowane  materiały
promocyjne,  spoty telewizyjne,  reklamę w gazetach  i  czasopismach
oraz w internecie itp. 
Wizerunek  mój  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji.. 

IV. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również
o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania
mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

V. Oświadczam, że udostępnienie mojego wizerunku na rzecz
Caritas  Diecezji  Warszawsko-Praskiej  ul  Kawęczyńska  49
w Warszawie  nie jest  związane  i  nie  wchodzi  w  zakres  moich
obowiązków wynikających ze stosunku pracy. 
 

…........................................               …...............................................
podpis użyczającego wizerunku                             data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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