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PROGRAM „POMARAŃCZOWA SIŁA – EDYCJA OLIMPIJSKA 2019/20” 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
 

1. ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym nieodpłatnie upoważniam do utrwalenia mojego 
wizerunku na zdjęciach, filmie oraz na publikację mojego wizerunku utrwalonego 
w materiale zdjęciowym, filmowym stworzonym w trakcie realizacji Programu 
„Pomarańczowa Siła – Edycja Olimpijska 2019/20” realizowanego w terminie styczeń 
– czerwiec 2020 r., bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem 
materiałów drukowanych, Internetu i telefonii mobilnej, do użytku wewnętrznego i 
zewnętrznego Fundacji ING Dzieciom i ING Banku Śląskiego S.A.. 

 
2. ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE UTWORÓW 

 
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym nieodpłatnie upoważniam do wykorzystania przez 
Organizatora konkursu „Pomarańczowa Siła 2019/20” utworu powstałego w wyniku 
realizacji projektu konkursowego. Moje upoważnienie nie jest ograniczone czasowo 
ani terytorialnie i obejmuje zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo 
i terytorialnie publikację utworu przez Organizatora w celach promocyjnych 
i edukacyjnych oraz na korzystanie przez Organizatora z utworu na wszystkich znanych 
w dacie publikacji utworu polach eksploatacji, w tym w szczególności:  
 

• utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie 
i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo; 

• zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie 
i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo; 

• wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub 
multimedialnej, do baz danych; 

• publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów 
i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
(m.in. udostępnianie w Internecie); 

• publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie; 

• użyczanie lub najem. 

 

 
3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU i DANYCH DZIECKA 

  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających 
wizerunek mojego dziecka ………………… (imię i nazwisko), zarejestrowanych podczas 
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realizacji materiału w ramach konkursu „Pomarańczowa Siła 2019/20” powstałego w wyniku 
realizacji projektu konkursowego.  
 
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie materiałów z wizerunkiem mojego 
dziecka przez Organizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie przez 
Organizatora z utworu na wszystkich znanych w dacie publikacji utworu polach eksploatacji, 
w tym w szczególności:  

• utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie 
i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo; 

• zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie 
i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo; 

• wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub 
multimedialnej, do baz danych; 

• publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów 
i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
(m.in. udostępnianie w Internecie); 

• publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie; 

• użyczanie lub najem 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  
  
 
4. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, IŻ:  

a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja ING Dzieciom z siedzibą przy ul. 
11 Listopada 12, 43-460 Wisła, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103267, NIP: 547-162-35-65 
(„Organizator”). 

b) Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail 
fundacja@ingdzieciom.pl i numerem telefonu: +48 33 855 22 83 

c) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały 
okres wskazany w jej treści.  

d) Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest 
konieczne dla realizacji Programu. 

e) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

f) Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.  
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g) Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

h) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 
………..………………………………… data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
………..………………………………… data i czytelny podpis opiekuna 
Projekt przeprowadzany jest w ramach konkursu „Pomarańczowa Siła – Edycja Olimpijska 
2019/20” Fundacji ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12. Prawa 
uczestników i pozostałe informacje wymagane prawem o danych osobowych dostępne 
są na stronie internetowej Fundacji ING Dzieciom, dostępnej pod adresem: 
https://www.ingdzieciom.pl/klauzula-informacyjna. 
 

Lp. Data Czytelny podpis 
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