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Załącznik nr 1 

Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku 

 

Oświadczenie Uczestnika 

o dobrowolnej zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w toku Warsztatów  

organizowanych w cyklu Akademia Kulinarna Amica 

Warsztat pod nazwą Kuchnia włoska 

Osoba Prowadząca Warsztat  Kacper Sobkiewicz 

Uwaga:  

w przypadku pytań czy wątpliwości co do treści i znaczenia poniższych oświadczeń, prosimy skonsultować się z Osobą Prowadzącą Warsztaty 

Dane osoby składającej oświadczenie: 

 

____________________________________________________________________* 

(czytelnie imię i nazwisko) 

 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody#: 

1. Rozpowszechnianie wizerunku, obejmującej nieograniczone w czasie i ze względu na 

liczbę udostępnień uprawnienie do rozpowszechnia wizerunku (zarówno w sposób 

anonimowy jak i nie anonimowy) na potrzeby działań promocyjnych, reklamowych oraz 

marketingowych dot. Warsztatów jak i cyklu Akademia Kulinarna Amica, poprzez 

umieszczenie wizerunku na stronie internetowej Amica Handel i Marketing spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000373563), Amica S.A. (KRS: 0000017514), 

Intranecie, prasie wewnątrzzakładowej, na fanpage’u Amica Handel i Marketing spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000373563) lub Amica S.A. (KRS: 0000017514), na 

stronie internetowej dot. Warsztatów jak i cyklu Akademia Kulinarna Amica oraz na 

fanpage’u dot. Warsztatów jak i cyklu Akademia Kulinarna Amica, publiczne wyświetlenie, 

nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne, 

równoczesne i integralne nadawanie, reemitowanie, itp. 

2. Zgoda jest  nieodwołalna, nieodpłatna i  obejmuje upoważnienie do utrwalenia wizerunku 

na nagraniach audiowizualnych, zdjęciach, nagraniach audio i w ramach utworów 

utrwalonych w innej formie, powstałych w związku z Warsztatami.  

3. Zgoda obejmuje upoważnienie do modyfikowania wizerunku, sporządzenia opracowania, 

w szczególności, poprzez łączenie z wizerunkami innych osób, przy czym wizerunek może 

być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, z tym zastrzeżeniem, że 

modyfikacje mogą być dokonywane pod warunkiem, że nie będą prowadzić do 

deprecjonowania ich wartości, poniżania, zniesławiania naruszania praw osób trzecich lub 

ukazywania osoby w negatywnym świetle. W żadnym razie dokonane modyfikacje nie 

mogą zniekształcać lub wypaczać zdjęć, a także przeróbki nie mogą być sporządzone w 

sposób ośmieszający, zniesławiający lub krzywdzący osobę, której wizerunek obejmuje. 
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4. W zamian za udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, nie będę uprawniony do 

wynagrodzenia.  

 

 

______________________________ 

(własnoręczny czytelny podpis) 


