
MODELKO/MODELU – dziękujemy za udział w sesji fotograficznej
Prosimy o wypełnienie i podpisanie poniższego oświadczenia. Dbamy o wizerunek każdej osoby, któ-
ra bierze udział w sesji dlatego chcemy aby warunki uczestnictwa były przejrzyste i komfortowe dla 
każdego.

OŚWIADCZENIE – dotyczące wizerunku

1. Ja niżej podpisany/a, niniejszym udzielam szkole Wizażu i Stylizacji „Artystyczna Alternatywa” z sie-
dzibą w Krakowie, ul. Piłsudskiego 6/3, 31-109 Kraków, NIP:664 194 57 08 reprezentowaną przez 
Karola Kasprzyk, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „PDK Karol Kasprzyk”, zgody na 
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego podczas sesji fotograficznej wykonanej w dniu  
…………………………………………...................................

2. Powyższa zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku ( w szczególności na profilach i stronach 
Szkoły i Studenta )  poprzez wykorzystanie utworu (zdjęć) na wszystkich polach eksploatacji, w szcze-
gólności utrwalania i zwielokrotniania –obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie 
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, nadawania, reemitowania 
oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, 
a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Równocześnie zrzekam się praw majątkowych do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania i rozpo-
wszechniania mojego wizerunku znajdującego się na wskazanych w pkt. 1 utworach, zgodnie z treścią 
pkt. 2. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i modyfikację utworów przedstawiających mój wizerunek wskaza-
nych w pkt. 1, w tym również na wykorzystanie ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem 
technik cyfrowych. 

5. Uwaga – Udostępniając zdjęcia na facebooku, instagramie lub innych portalach, zobowiązuję się do 
dodania opisu twórców sesji tj.: „Artystyczna Alternatywa – szkoła wizażu i stylizacji”, modelka, wiza- 
żysta/stylisa, fotograf, lub inne osoby/przedmioty które brały udział w sesji. 

6. Zdjęcia z sesji są przekazywane tylko i wyłącznie przez szkołę, nie ma możliwości otrzymania ich od 
fotografa.

7. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych. Oświad-
czam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

Imię i nazwisko...............................................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................................................................

Nr dowodu osobistego.............................................. wydany przez.....................................................................................

..................................................                           ..................................................
                            (data)                                              (czytelny podpis)
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