
POROZUMIENIE	  O	  PRZEKAZANIU	  PRAWA	  DO	  WYKORZYSTANIA	  WIZERUNKU	  I	  
NAGRANIA	  VIDEO	  

	  
	  

zawarte	  w	  (miejscowość)….………………….…………….	  	  w	  dniu	  …………………	  pomiędzy	  
(imiona	  i	  nazwiska	  rodziców)	  .........................................….………………….……….........	  
….………………….………...........................................................….………………….………......	  	  
zamieszkałymi	  pod	  adresem	  ….………………….……….…………………………….…….............	  	  
i	  będącymi	  prawnymi	  opiekunami	  dziecka	  (imię	  i	  nazwisko	  dziecka	  występującego	  w	  
nagraniu)	  ….………………….……….….………………….……….	  zwaną/ym	  dalej	  ARTYSTĄ,	  	  
a	  	  
Alicją	  Janosz-‐Niebielecką,	  legitymującą	  się	  dowodem	  osobistym	  o	  numerze	  PESEL	  
85060415160	  zwaną	  dalej	  WYDAWCĄ.	  
ARTYSTA	  i	  WYDAWCA	  są	  zwani	  dalej	  łącznie	  Stronami	  
	  

§	  1	  
1.	   Porozumienie	  reguluje	  zasady	  współpracy	  pomiędzy	  ARTYSTĄ	  a	  WYDAWCĄ.	  
	  

§	  2	  
1.	   W	  ramach	  zobowiązań	  dot.	  wzajemnej	  współpracy	  ujętych	  w	  §1,	  ARTYSTA	  
wyraża	  zgodę	  na	  nieodpłatne	  wykorzystywanie	  obrazu	  (w	  szczególności	  wizerunku	  
dziecka,	  którego	  jest	  prawny	  opiekunem)	  oraz	  materiału	  audiowizualnego,	  którego	  
jest	  twórcą,	  jaki	  ARTYSTA	  dobrowolnie	  udostępnia	  WYDAWCY	  w	  celu	  stworzenia	  
wideoklipu	  oraz	  promocji	  piosenki	  „MAM	  GŁOS”	  z	  płyty	  ALICJA	  JANOSZ	  DZIECIOM.	  	  	  
2.	   ARTYSTA	  wyraża	  zgodę	  na	  nieodpłatne	  wykorzystanie	  nagrania	  i	  wizerunku	  
dziecka	  bez	  ograniczeń	  czasowych	  i	  terytorialnych	  przez	  WYDAWCĘ	  oraz	  jej	  
przedstawicieli	  do	  celów	  reklamowych	  i	  marketingowych	  -‐	  materiału	  wizualnego	  z	  
nagrania,	  na	  dowolnym	  nośniku,	  w	  szczególności	  
audio/video/magnetycznym/optycznym	  (przykładowo:	  taśmy,	  kasety,	  pamięci	  
przenośne,	  dyski	  twarde,	  płyty	  CD,	  DVD,	  Blue	  Ray)	  na	  następujących	  polach	  
eksploatacji:	  
a)	   użyczenie,	  zamiana	  bądź	  też	  dowolne	  inne	  rozporządzenie	  egzemplarzem	  
nośnika	  z	  materiałem	  wizualnym	  i/lub	  audiowizualnym,	  
b)	   zwielokrotnianie,	  publiczne	  odtwarzanie	  i	  rozpowszechnianie	  materiału	  
wizualnego	  i/lub	  audiowizualnego,	  (fragmentów	  lub	  całości)	  w	  kraju	  i	  za	  granicą	  –	  w	  
szczególności	  do	  celów	  publikacji	  w	  Internecie,	  dowolnych	  mediach,	  w	  szczególności	  
prasie,	  radiu,	  telewizji,	  materiałach	  poligraficznych	  (Ustawa	  z	  dn.	  4	  lutego	  1994	  r.	  o	  
prawie	  autorskim	  i	  prawach	  pokrewnych	  (Dz.U.	  z	  2016	  r.,	  poz.	  666),	  
c)	   wprowadzanie	  do	  pamięci	  komputerów	  i	  innych	  urządzeń	  oraz	  
przetwarzanie.	  
	  

§	  3	  
2.	   ARTYSTA	  oświadcza,	  że:	  
a)	   jako	  autorka	  nagrania,	  które	  stanie	  się	  fragmentem	  teledysku	  do	  piosenki	  
„MAM	  GŁOS”	  zrzeka	  się	  na	  rzecz	  WYDAWCY	  wszelkich	  praw	  majątkowych,	  praw	  
autorskich	  i	  pokrewnych	  do	  nagrania	  jako	  całości	  i	  wszelkich	  dzieł	  wchodzących	  w	  
jego	  skład	  oraz	  że	  prawami	  tymi	  będzie	  mógł	  swobodnie	  rozporządzać	  WYDAWCA,	  



b)	   przysługujące	  ARTYŚCIE	  autorskie	  prawa	  majątkowe	  i	  pokrewne	  do	  nagrania	  
nie	  będą	  naruszać	  majątkowych	  i	  osobistych	  praw	  autorskich	  osób	  trzecich,	  a	  w	  
przypadku	  wystąpienia	  przez	  osobę	  trzecią	  z	  roszczeniami	  wynikającymi	  z	  tytułu	  
naruszenia	  praw	  określonych	  powyżej	  ARTYSTA	  zrekompensuje	  WYDAWCY,	  jako	  
wyłącznie	  odpowiedzialny,	  koszty	  poniesione	  przez	  WYDAWCĘ	  w	  związku	  ze	  
skierowaniem	  przeciwko	  WYDAWCY	  roszczeń	  odszkodowawczych,	  zwalniając	  
WYDAWCĘ	  od	  wszelkich	  zobowiązań	  jakie	  powstaną	  z	  tego	  tytułu.	  	  
3.	   Strony	  wzajemnie	  deklarują	  chęć	  współpracy,	  tworzenie	  dobrej	  atmosfery	  
oraz	  pozytywne	  kreowanie	  wzajemnego	  wizerunku	  ARTYSTY	  i	  WYDAWCY	  w	  czasie	  
obowiązywania	  Porozumienia.	  
	  

§	  4	  
1.	   Wszelkie	  zmiany	  niniejszego	  Porozumienia	  wymagają	  formy	  pisemnej	  pod	  
rygorem	  nieważności.	  
2.	   Wszelkie	  spory	  powstałe	  w	  związku	  z	  treścią	  lub	  wykonaniem	  przedmiotu	  
Porozumienia	  Strony	  poddają	  rozstrzygnięciu	  przez	  sąd	  właściwy	  miejscowo	  ze	  
względu	  na	  siedzibę	  WYDAWCY.	  	  
3.	   W	  sprawach	  nieuregulowanych	  przepisami	  niniejszej	  Porozumienia	  
zastosowanie	  mieć	  będą	  przepisy	  Kodeksu	  cywilnego,	  ustawy	  z	  dnia	  4	  lutego	  1994	  r.	  
o	  prawie	  autorskim	  i	  prawach	  pokrewnych	  oraz	  inne	  powszechnie	  obowiązujące	  
przepisy	  prawa.	  
4.	   W	  związku	  z	  treścią	  art.	  4	  pkt	  8	  ustawy	  z	  dnia	  29	  stycznia	  2004	  r.	  –	  Prawo	  
zamówień	  publicznych	  do	  niniejszej	  Porozumienia	  nie	  stosuje	  się	  przepisów	  tej	  
ustawy.	  
5.	   Niniejsza	  Porozumienie	  zostało	  sporządzone	  w	  dwóch	  egzemplarzach,	  jeden	  
dla	  WYDAWCY	  i	  jeden	  dla	  ARTYSTY.	  	  	  
§	  8	  
Integralną	  częścią	  umowy	  jest	  Karta	  Informacyjna	  stanowiąca	  załącznik	  do	  umowy.	  
ARTYSTKA	  zobowiązana	  jest	  do	  zapoznania	  się	  z	  jej	  treścią,	  a	  podpisanie	  umowy	  
równoznaczne	  jest	  z	  akceptacją	  informacji	  w	  niej	  zawartych.	  	  
	  
	  
	  
	  
Karta	  Informacyjna	  
	  
Informujemy,	  że	  zgodnie	  z	  art.	  13	  ust.	  1	  i	  ust.	  2	  Rozporządzenia	  Parlamentu	  Europejskiego	  i	  Rady	  (UE)	  
2016/679	  z	  dnia	  27	  kwietnia	  2016	  r.	  w	  sprawie	  ochrony	  osób	  fizycznych	  w	  związku	  z	  przetwarzaniem	  
danych	  osobowych	  i	  w	  sprawie	  swobodnego	  przepływu	  takich	  danych	  oraz	  uchylenia	  dyrektywy	  
95/46/WE	  (ogólne	  rozporządzenie	  o	  ochronie	  danych)	  Pani/Pana	  dane	  osobowe	  będą	  przetwarzane	  
przez	  ALICJA	  JANOSZ	  DZIECIOM	  i	  firmę	  TRUDNO	  ŚWIETNIE	  jako	  Administratora	  Danych	  Osobowych	  	  
(Dane	  kontaktowe	  na	  www.alicjajanoszdzieciom.pl)	  wyłącznie	  w	  celach:	  	  
Realizacji	  przedmiotu	  umowy,	  płacowych,	  podatkowych,	  ubezpieczeniowych,	  sprawozdawczych	  i	  
statystycznych.	  Podanie	  danych	  jest	  dobrowolne	  na	  podstawie	  przepisów	  określonych	  prawem,	  ale	  
niezbędne	  do	  wykonania	  przedmiotu	  umowy.	  	  
Równocześnie	  informujemy,	  że	  ma	  Pani/Pan	  prawo	  do:	  kontroli	  treści	  danych	  osobowych,	  prawo	  ich	  
poprawiania,	  a	  także	  w	  przypadkach	  określonych	  art.	  6	  ust.	  1	  pkt	  1	  lit.	  b	  ogólnego	  rozporządzenia	  o	  
ochronie	  danych:	  
-‐	  prawo	  wniesienia	  umotywowanego	  żądania	  zaprzestania	  przetwarzania	  danych,	  



-‐	  prawo	  sprzeciwu	  wobec	  przetwarzania	  danych	  lub	  wobec	  przekazywania	  danych	  innemu	  
administratorowi	  danych	  osobowych.	  
	  
Pani/Pana	  dane	  osobowe	  przetwarzane	  będą	  w	  celu	  świadczenia	  usług	  na	  podstawie	  art.	  6	  ust.	  1	  pkt	  1	  
lit.	  b	  ogólnego	  rozporządzenia	  o	  ochronie	  danych.	  Pani/Pana	  dane	  osobowe	  będą	  przechowywane	  
maksymalnie	  przez	  pięć	  lat	  od	  wygaśnięcia	  zobowiązań	  wynikających	  z	  niniejszej	  umowy.	  
Posiada	  Pani/Pan	  prawo	  dostępu	  do	  treści	  swoich	  danych	  oraz	  prawo	  ich	  sprostowania,	  usunięcia,	  
ograniczenia	  przetwarzania,	  prawo	  do	  przenoszenia	  danych,	  prawo	  wniesienia	  sprzeciwu,	  prawo	  do	  
cofnięcia	  zgody	  w	  dowolnym	  momencie	  bez	  wpływu	  na	  zgodność	  z	  prawem	  przetwarzania,	  którego	  
dokonano	  na	  podstawie	  zgody	  przed	  jej	  cofnięciem.	  	  
Ma	  Pani/Pan	  prawo	  wniesienia	  skargi	  do	  UODO,	  gdy	  uzna	  Pani/Pan,	  iż	  przetwarzanie	  danych	  
osobowych	  Pani/Pana	  narusza	  przepisy	  ogólnego	  rozporządzenia	  o	  ochronie	  danych	  osobowych.	  
Złożenie	  oświadczenia	  o	  zaprzestaniu	  przetwarzania	  danych	  nie	  ma	  wpływu	  na	  czynności	  dokonane	  
przez	  Administratora	  do	  czasu	  otrzymania	  oświadczenia.	  Złożenie	  oświadczenia	  przed	  zakończeniem	  
realizacji	  przedmiotu	  umowy	  skutkować	  będzie	  wypowiedzeniem	  umowy	  ze	  skutkiem	  
natychmiastowym	  złożonym	  na	  piśmie	  niezwłocznie	  po	  otrzymaniu	  oświadczenia	  dot.	  zaniechania	  
przetwarzania	  danych	  osobowych.	  
	  
……………………………………………	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   …..………………………………………..
	   	  
WYDAWCA	  	  	  	  	   	   	   	   	   ARTYSTA	  (podpisy	  obojga	  prawnych	  opiekunów)	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


