
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
HABUR IMAGES SC   IZABELA HABUR, BARTŁOMIEJ KUCHALSKI
ul. DĄBROWSKIEGO 77A  |  60-529 POZNAŃ  |  POLAND

Za stosownym Wynagrodzeniem, którego otrzymanie niniejszym 
potwierdzam, podpisując niniejszy dokument, udzielam Fotografowi/
Filmowcowi oraz Następcom Prawnym  prawa do licencjonowania i 
korzystania z Treści w jakichkolwiek Mediach i jakimkolwiek celu (z 

między innymi reklamowanie, promowanie, działania marketingowe i 
opakowanie jakiegokolwiek produktu lub usług. Wyrażam zgodę na łączenie 

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 i uznaję, 
że wszelkie prawa do Treści znajdują się w posiadaniu Fotografa/Filmowca 
i  Następców Prawnych. Oświadczam, że nie mam praw do dodatkowego 
wynagrodzenia i że nie będę wysuwać jakichkolwiek dalszych roszczeń 

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 

sublicencjobiorcom/następcom prawnym Fotografa/Filmowca oraz 
przesyłanie ich do krajów o innym prawodawstwie związanym z ochroną 
danych i prywatności, gdzie mogą być przechowywane, przeglądane i 
wykorzystywane. Oświadczam i gwarantuję, że mam ukończone 18 lat i 
posiadam pełną zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody.

: . 

radio i inne media znane lub takie, które zostaną wynalezione.  „MODEL” 
oznacza moją osobę i obejmuje mój wygląd, wizerunek i głos. „NASTĘPCA 

lub której udzielił na mocy licencji prawa wynikające z niniejszej zgody, jak 

lub prawnego opiekuna Modela. Rodzic i Model określani są w niniejszym 
dokumencie jako „Ja” lub „Moja” w zależności od kontekstu.  „SESJA” 

dźwiękowe lub inne nagrania, ruchome bądź nieruchome zrobione w trakcie 
Sesji i przedstawiające moją osobę.  „WYNAGRODZENIE” oznacza kwotę 

prawa przyznane na mocy niniejszej zgody

Nazwisko (drukowane litery)      IZABELA HABUR 

Podpis  _________________________________________________________

Data podpisania (DD/MM/RRRR) ____________________________________

Data Sesji _______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Informacje dotyczące Modela
Nazwisko (drukowane litery) ____________________________________________

Data urodzenia (DD/MM/RRRR)  __________________________________________

Płeć     mężczyzna kobieta 

Informacje dotyczące Modela (lub Rodzica*)
Adres zamieszkania ____________________________________________________

____________________________________________________________________

Miasto  __________________________ Stan/Prowincja _______________________

Kraj  ______________________________ Kod pocztowy ______________________

Numer telefonu  ____________________  Adres e-mail _______________________

Podpis  ______________________________________________________________

Data podpisania (DD/MM/RRRR)  _________________________________________

*Jeśli Model jest niepełnoletni lub nie posiada pełni praw w świetle przepisów 
obowiązujących w miejscu zamieszkania, Rodzic oświadcza i gwarantuje, że jest 
opiekunem prawnym Modela oraz posiada pełnię praw do udzielenia zgody na 
Sesję i zgody NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU MODELA. Jeśli niniejszą zgodę 
podpisuje rodzic, proszę wpisać dane Rodzica powyżej i nazwisko Rodzica poniżej. 

Nazwisko rodzica: _____________________________________________________
jeżeli dotyczy

Dodatkowe informacje do wypełnienia przez Modela: (opcjonalnie)
Informacje dotyczące tożsamości etnicznej wymagane są tylko w celu opisowym i 
stanowią środek ułatwiający większą dokładność przy ustalaniu słów kluczowych 
wyszukiwania.

___ Azjata – zaznaczyć kółkiem wszystkie odpowiednie narodowości:
     (chińska, indyjska, japońska, koreańska, inna)

___ Rasa biała,      ___Latynos

___Rasa czarna ___Rasa mieszana ___Afroamerykanin

      Inna: _________________________

Dołączyć Materiały wizualne Modela: 
(Jeśli obraz jest większy od ramki, zorientować go do prawego górnego 
rogu)

Np.: zdjęcie z Polaroidu, prawo jazdy, odbitka, kopia itd.

Świadek (UWAGA: Wszystkie osoby podpisujące i świadczące muszą być pełnoletnie 
i posiadać pełnię praw w myśl przepisów kraju, w którym niniejsza zgoda została 
podpisana. Osoba podpisująca niniejszą zgodę nie może być zarazem świadkiem jej 
podpisania)

Nazwisko (drukowane litery) ___________________________________________

Podpis  _____________________________________________________________

Data podpisania (DD/MM/RRRR) ________________________________________


