
  
 

 

 

Oświadczenie uczestnika Akademii Liderów Województwa Łódzkiego  

o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

 

W zawiązku z moim udziałem w Projekcie „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, 

realizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy  

z Województwem Łódzkim Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… 

........................................................................................................................................................... 

identyfikujący/ca się nr PESEL ..........................................................................................................  

wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, powielanie i wykorzystanie przez Narodowy Instytut 

Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego mojego wizerunku 

w związku z moim udziałem w Projekcie „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” we 

wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych ww. Projektu dokonanego za pośrednictwem 

dowolnego medium.  

 

W szczególności wyrażona zgoda odnosi się do korzystania przez Narodowy Instytut 

Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z wizerunku 

Uczestnika Projektu „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” na następujących polach 

eksplantacji:  

 

a.  wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;  

b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;  

c. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe. 

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

zajęć w ramach uczestnictwa w  Projekcie „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” zostaną 

umieszczone w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz Współorganizatora 

Projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach w przedmiocie promocji 

Projektu i wykorzystane w środkach masowego przekazu.  

 

Równocześnie oświadczam, że Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Województwo 

Łódzkie maja prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku w sposób określony 

powyżej, wyłącznie w celu i na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu. 

 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna co oznacza, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń 

(istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora oraz 

Współorganizatora Projektu „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” oraz osób i podmiotów 

upoważnionych przez te podmioty do przetwarzania moich danych osobowych oraz wykorzystania 

mojego wizerunku na cele właściwej realizacji, a w szczególności promocji „Akademia Liderów 

Województwa Łódzkiego”. 

Udostępnienie przeze mnie wizerunku jest dobrowolne.  



Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego 

wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem.  

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przeze mnie 

przed jej wycofaniem. 

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

 

 

…………………………………………….  …………………………………………… 

         miejscowość i data    czytelny podpis Uczestnika 


