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ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA WIZERUNKU  
 

Podstawowa zasada obowiązująca przy przetwarzaniu wizerunku: 

Potrzebna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (zdjęcia). 

 

Możliwe są 3 wyłączenia od tej zasady, które przewiduje prawo autorskie. 

- zgoda nie jest wymagana, jeśli za wykonanie wizerunku osoba otrzymuje zapłatę (modelki, modele, 

hostessy); 

- zgoda nie jest wymagana, gdy wizerunek dotyczy osoby powszechnie znanej, prowadzącej szeroko pojętą 

działalność publiczną, np. medialną (blogerzy, youtuberzy), artystyczną (aktorzy, artyści, celebryci), 

polityczną (politycy, publicyści polityczni), gospodarczą czy społeczną; 

- zgoda nie jest wymagana, gdy osoba, której wizerunek jest uwidoczniony, stanowi jedynie fragment 

większej całości (krajobrazu, zgromadzenia). Wizerunki te mogą być rozpoznawalne, ale nie 

wykadrowane.  

 

Nie wymagają wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, czy samych uczestników, 

jeżeli są pełnoletni, następujące działania:  

 Publikowanie zdjęć, na których sylwetka osoby jest jedynie szczegółem całości uwiecznionej na 

zdjęciu, tzn. 

 osoba przedstawiona na zdjęciu nie może być głównym tematem fotografii, musi pojawić 

się na niej niejako „przy okazji”, jako element uboczny, 

 osoba musi być elementem danego zdjęcia, szczegółem – zgromadzenia, krajobrazu, 

publicznej imprezy, uroczystości itp., 

 zdjęcie nie powinno być zdjęciem pozowanym, portretowym (pozowanie oznaczałoby, że 

dana osoba jest istotnym elementem zdjęcia), 

 Umieszczanie na tablicach na terenie OHP i jednostek danych osobowych (imię                           i 

nazwisko) uczestników w celu ich wyróżnienia za jakieś osiągnięcia,  

 Wywieszanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów zawierających pełne 

imiona i nazwiska uczestników OHP, którzy te prace wykonali. 

 

Jeżeli nie zachodzą sytuacje wymienione wyżej, należy koniecznie pobrać zgodę na utrwalenie                                    

i wykorzystanie wizerunku. Dotyczy to zarówno wizerunku uczestnika OHP, pracownika, jak                       

i rodzica / opiekuna prawnego.  

(formularz zgody na wykorzystanie wizerunku w załączeniu) 
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Obowiązek uzyskania zgody 

Publikacja zdjęć uczestników OHP w materiałach promocyjnych (strona internetowa, portale 

społecznościowe, broszury, ulotki, gazetki itp.) wiąże się przede wszystkim z ochroną wizerunku – 

rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody (zezwolenia) osoby na nim przedstawionej – art. 81 

ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto wizerunek wiąże się                         

z ochroną danych osobowych i pozostaje także pod ochroną prawa cywilnego – art. 23 Kodeksu 

cywilnego. 

Publikacja zdjęć na stronie internetowej ułatwia identyfikację konkretnego uczestnika                                

i powiązanie go z konkretną jednostką OHP. 

Z tego względu niezbędne jest umożliwienie rodzicom / opiekunom lub pełnoletniemu 

absolwentowi OHP podjęcia swobodnej decyzji w tym zakresie. 

Dlatego, jeżeli chcemy opublikować wizerunek (zdjęcie pojedyncze, pozowane, portretowe) 

uczestnika OHP w jakimkolwiek materiale promocyjnym, musimy koniecznie uzyskać zgodę. 

(formularz zgody na wykorzystanie wizerunku w załączeniu) 

 

WSKAZÓWKA 

Opublikowania zdjęcia, na którym uwidoczniony jest wizerunek dziecka, wymaga 

zgody jego przedstawiciela prawnego (rodzica bądź opiekuna prawnego). Dziecko 

poniżej 13 roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych, zatem nie może 

samodzielnie decydować o rozpowszechnianiu swojego wizerunku. Dziecko powyżej 

13 roku życia posiada, tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych i pewne 

czynności prawne może wykonywać samodzielnie, inne zaś – za zgodą swojego 

przedstawiciela ustawowego. W przypadku publikacji zdjęć najbezpieczniej jest 

uzyskać zgodę rodzica. Z punktu widzenia zasad wykonywania władzy rodzicielskiej 

wystarczy, że zgoda zostanie wyrażona przez jednego z rodziców. 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. 

U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a), i art. 9 ust. 2 lit. (a), Rozporządzenia 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 „RODO” (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016), oświadczam, że:  

udzielam zgodę / nie udzielam zgody* 

Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, z siedzibą ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

na nieodpłatne rozpowszechnianie,  umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka* 

(imię i nazwisko)  ………………..……………………………………………….. wraz z imieniem, nazwiskiem, w celu realizacji 

działań rekrutacyjnych, promocyjnych i informacyjnych związanych z ustawową działalnością Ochotniczych Hufców Pracy.  

Materiały informacyjne przygotowywane  i czynności podejmowane przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych 

Hufców Pracy w Kielcach mogą upubliczniać mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka*:  

- w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP                           

w Kielcach oraz na portalach społecznościowych; 

- w prasie i telewizji w ramach działalności wychowawczej, szkoleniowej, kształceniowej, dot. usług rynku pracy, kulturalnej, 

konkursów, projektów; 

- w broszurach, ulotkach, gazetkach i raportach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach; 

- w materiałach i akcjach promujących Ochotnicze Hufce Pracy.  

Zostałam / Zostałem* poinformowana / poinformowany* o planowanej formie i zakresie wykorzystania mojego 

wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz o prawach moich / mojego dziecka* 

wynikających z RODO w zakresie: żądania od OHP w Kielcach dostępu do moich danych osobowych / do danych osobowych 

mojego dziecka* oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzaniu oraz przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 

że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO. 

Ze względu na charakter moja zgoda jest nieograniczona w czasie. Przyjmuję do wiadomości,  że wycofanie zgody 

jest możliwe w każdym czasie, w szczególności w sytuacji naruszenia przez administratora warunków niniejszego 

oświadczenia i naruszenia dóbr osobistych moich / mojego dziecka*. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój / mojego dziecka* będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie     

w celu rekrutacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy                       

w Kielcach, z siedzibą ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, telefon: 41 200 17 50 

Oświadczam, że jestem pełnoletnia/pełnoletni* i nieograniczona/nieograniczony* w zdolności do czynności prawnych 

oraz, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

                                                                                                              Zapoznałam/Zapoznałem się* 

 

…………………….…………………………………. 
                                                                                                                                                      Podpis osoby  

(w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego) 

 

*niewłaściwe skreślić 

 


