
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przekazanie autorskich praw majątkowych do zdjęć w 
ramach akcji „Złóż życzenia swojej Mamie na naszych ekranach led” organizowanym przez 

właściciela Forum Lubin Sp. z o.o. 

 

NABYWCY: 

Forum Lubin sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie, ul. Sikorskiego 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000765456, REGON: 382230758, NIP: 
6793178806 reprezentowaną przez:  

Jakuba Puchalskiego -  Prezesa Zarządu 

 

§1 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Podpisując niniejszy dokument, udzielam NABYWCY:  

bezterminowo prawa do licencjonowania i korzystania z Treści – zdjęć konkursowych, zdjęć z 
castingu, zdjęć z sesji zdjęciowych, pokazów mody i wszystkich eventów lub wydarzeń w przyszłości 
organizowanych w ramach akcji „Złóż życzenia swojej Mamie na naszych ekranach led” w 
jakichkolwiek Mediach i jakimkolwiek celu (z wyłączeniem celów pornograficznych i szkalujących), 
który może obejmować między innymi reklamowanie, promowanie, działania marketingowe i 
opakowanie jakiegokolwiek produktu lub usług. Wyrażam zgodę na łączenie Treści z innymi 
obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, 
zmianę i modyfikację Treści.  

Potwierdzam i wyrażam zgodę na publikację mojej tożsamości etnicznej określonej poniżej, jak 
również na to, że inna tożsamość etniczna może zostać przypisana do mojej osoby przez Fotografa 
/Filmowca i/lub następców Prawnych dla celów opisowych.  

Niniejszym potwierdzam, ze nie mam jakichkolwiek praw do Treści materiałów zawierających mój 
wizerunek powstałych w ramach akcji marketingowej „Złóż życzenia swojej Mamie na naszych 
ekranach led” (dalej: Projekt) i uznaję, że wszelkie prawa do tych Treści znajdują się w posiadaniu 
firmy Forum Lubin sp. z o.o.  

Oświadczam, że nie mam praw do wynagrodzenia i że nie będę wysuwać jakichkolwiek dalszych 
roszczeń w stosunku do spółki Forum Lubin sp. z o.o. lub beneficjentów.  

Oświadczam, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla moich spadkobierców i następców 
prawnych.  

Oświadczam, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona w 
czasie oraz, że podlega przepisom prawa polskiego. Uzgodniono, że moje dane osobowe nie będą 
udostępnione publicznie, natomiast będą mogły być wykorzystane wyłącznie bezpośrednio w 
odniesieniu do licencjonowania Materiałów, gdy będzie to potrzebne (np. w celu dochodzenia 
roszczeń, ochrony praw bądź powiadamiania organizacji zbiorowego zarządzania), i mogą być 
przechowywane tak długo, jak długo wymagać będzie tego realizacja danego celu, co obejmuje 
udostępnianie oraz przesyłanie ich do krajów o innym prawodawstwie związanym z ochroną danych i 
prywatności, gdzie mogą być przechowywane, przeglądane i wykorzystywane.  



Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej sposobu 
przetwarzania danych osobowych i Forum Lubin sp. z o.o. jako administratora moich danych, 
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy - zgody. 

Oświadczam i gwarantuję, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych potrzebną do udzielenia niniejszej zgody. 

 

§ 2 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Zbywca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do wizerunku 
wykonanego w ramach realizacji Projektu opisanego §1 oraz oświadcza, że prawa te wolne są od 
praw osób trzecich.  

2. Nabywca nabywa autorskie prawa majątkowe do Projektu opisanego §1:  

a. Zbywca przenosi na Nabywcę, a Nabywca nabywa całość autorskich praw majątkowych do 
wskazanego w §1 Umowy wizerunku w ramach realizacji Projektu na wszelkich znanych w dniu 
zawarcia umowy polach eksploatacji. Nabywca nabywa wyłączne prawo do rozporządzania i 
korzystania z utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na wszystkich polach eksploatacji 
znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:  

i. wprowadzenie do obrotu, zwłaszcza jako oznaczenie towarów i usług,  

ii. najem, dzierżawa oraz inne formy oddania w używanie,  

iii. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,  

iv. wprowadzenie do pamięci komputera,  

v. rozpowszechnianie za pomocą dowolnych technik i na dowolnych nośnikach,  

vi. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków 
masowego przekazywania, w szczególności za pomocą środków przekazu internetowago w tym 
mediów elektronicznych jak YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM niezależnie od rozszerzenia 
poszczególnych domen np. www…pl, www….com etc, oraz na stronie/stronach  internetowych 
Nabywcy; 

vii. używanie jako oznaczenie przedsiębiorstwa Nabywcy oraz używanie na wszelkich dokumentach 
przedsiębiorstwa Nabywcy,  

viii. zarejestrowanie jako znak towarowy.  

b. Wskazane przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń terytorialnych, 
czasowych i ilościowych.  

c. W ramach nabytych przez Nabywcę majątkowych praw autorskich do wizerunku Zbywcy w ramach 
realizacji Projektu Nabywca jest uprawniony do dokonywania przeróbek i innych opracowań 
utworów w toku korzystania z nich w swojej działalności gospodarczej, polegających, w szczególności 
na zmianie kolorystyki i rozmiarów. Nabywca uprawniony jest do rozporządzania i korzystania z 
przeróbek oraz innych opracowań Projektu.  



d. W toku rozporządzania i korzystania z wizerunku Zbywcy powstałego w ramach realizacji Projektu 
przez Nabywcę w zakresie określonym niniejszą umową Projekt udostępniany będzie anonimowo, tj. 
Nabywca nie jest zobowiązany do oznaczenia Projektu ani jakichkolwiek jego egzemplarzy 
nazwiskiem lub innym oznaczeniem Zbywcy oraz twórcy Projektu.  

e. Zbywca oświadcza, iż Projekt ma twórczy charakter, i nie stanowi opracowania cudzego utworu, 
oraz, że jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich.  

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią umowę o przeniesienie autorskich praw 
majątkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(DZ.U. z 2019 r. poz. 1231).  

4. Zbywca oświadcza i zapewnia Nabywcę, że Zbywca jest wyłącznym właścicielem majątkowych 
praw autorskich do Projektu w zakresie pól eksploatacji wymienionych w pkt 2a Umowy, prawa 
powyższe są wolne od jakichkolwiek wad prawnych, a w szczególności nie są ograniczone lub 
obciążone w żaden sposób prawami osób trzecich.  

5. Zbywca zapewnia Nabywcę, że nie zawarł żadnej umowy rozporządzającej majątkowymi prawami 
autorskimi do wizerunku otrzymanego w trakcie realizacji Projektu na rzecz osoby trzeciej, nie udzielił 
osobie trzeciej żadnej licencji lub innej umowy na korzystanie z wizerunku w ramach Projektu, jak 
również nie jest zobowiązany do zawarcia takich umów w przyszłości.  

6. Zbywca oświadcza, że nie ma wobec Nabywcy żadnych roszczeń w związku z zawarciem niniejszej 
Umowy oraz zapewnia, że w przyszłości nie będzie występował w stosunku do Nabywcy z takimi 
roszczeniami. 

 

-------------------------------------      ----------------------------- 
ZBYWCA                  NABYWCA 


