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Zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę Media Nobis (Bęczarka 314, 32-444 Bęczarka, NIP
6811842397), Stowarzyszenie Rafael (ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków, NIP 9451920090), oraz Rafael
Media Sp. z o.o. (ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków, NIP: 679-30-95-291), mojego wizerunku oraz głosu w
filmie pod roboczym tytułem ”Opiekun”.

Zgody na wykorzystanie mojego wizerunku oraz głosu udzielam nieodpłatnie, bez ograniczeń
czasowych oraz terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji filmu ”Opiekun”,
w szczególności poprzez: zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie,
udostępnianie w środkach masowego przekazu, korzystanie z opracowań.

Niniejsza zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku oraz głosu (w całości lub w postaci
dowolnych fragmentów ) w celach marketingowych poprzez umieszczenie w materiałach reklamowych,
promocyjnych i informacyjnych dotyczących filmu ”Opiekun”.

Jednocześnie oświadczam, przyjmuję do wiadomości i akceptuję okoliczność, że: nie przysługuje mi
prawo do akceptacji materiału, w ramach którego wykorzystywany jest mój wizerunek oraz głos;

Podmiotom wymienionym powyżej przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie
wykorzystywania mojego wizerunku oraz głosu  - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.

Niniejszym zobowiązuje się, iż powyższa zgoda na wykorzystywanie wizerunku oraz głosu nie
zostanie przeze mnie wycofana. W przypadku cofnięcia przeze mnie powyższej zgody na wykorzystywanie
wizerunku oraz głosu zobowiązuję się do naprawienia szkody poniesionej przez wyżej wymienione
podmioty wskutek cofnięcia mojej zgody obejmującej w szczególności: koszt dokonanych nagrań z moim
udziałem, koszt nowych nagrań, potrzebę ponownego montażu utworu oraz inne szkody powstałe na skutek
cofnięcia zgody.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku oraz głosu zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich
dóbr osobistych ani innych praw.

Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych.
Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej Zgody i w pełni rozumiem jej
postanowienia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
firmę Media Nobis (Bęczarka 314, 32-444 Bęczarka, NIP 6811842397). Oświadczam,
że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji
produkcji filmu “Opiekun”.
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