Załącznik nr 2. do Regulaminu ULS w futsalu, 16-17.11.2019 r. i 07-08.03.2020 r. – Zgoda na
wykorzystanie wizerunku
Imię i nazwisko: ……………………………………….
Adres: ………………………………………………………
Kontakt: …………………………………………………..

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu prezentowania go na stronach internetowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych w tym
również foto, video UJ, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia
24 maja 2018 r., poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz
zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4
lutego 1994r. (Dz. U. 20017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mojego wizerunku przez Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego
poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie,
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie,
publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach
społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych UJ.
1.
W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się:
prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, w tym prawa zatwierdzania
w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UJ, w których mój wizerunek zostanie wykorzystany;
2.
prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na materiałach UJ,
a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska;
Przetwarzanie mojego wizerunku w materiałach związanych z moim uczestnictwem w zawodach i projektach
sportowych organizowanych oraz Biuro Sportu UJ nie narusza moich dóbr osobistych. Oświadczam również,
że jestem świadomy/a, że mam możliwość w każdym momencie do wglądu w ww. materiały.
Uniwersytet Jagielloński ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszym zezwoleniu.

........................................................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis

Oświadczenie należy złożyć w Biurze Sportu UJ, odpowiednio do dnia 13.11.2019 r. i 04.03.2020 r.
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