
 

UMOWA 

o  wykorzystanie wizerunku 

zawarta w dniu ................................ w Mikołowie pomiędzy: 

Centrum Społecznego Rozwoju, z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Jana Pawła II 4, NIP:6351710115,  KRS: 

0000223366, reprezentowanym przez Andrzeja Walasa 

zwanym w umowie "Korzystającym", 

a 

…………………………………………………., zamieszkałym/ą w ……………............................…………………… (…….-……..),  

 

przy ul. ………………………….............................…………………….., PESEL ………,………………………. 

zwanym/ą w umowie "Udostępniającym/ą", 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie utworów fotograficznych w postaci zdjęć, które 

Korzystający wykona Udostępniającemu/ej w trakcie sesji podczas Gali Wolontariusza Roku 2021 w dniu 

02.12.2021 r. w Mikołowie 

§ 2. 

Udostępniający/a wyraża Korzystającemu stałą i nieodwołalną zgodę na wykorzystanie fotografii, na 

których znajduje się wizerunek Udostępniającego/ej, a które stanowią przedmiot niniejszej umowy. 

§ 3. 

Korzystający ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wszystkie wykonane zdjęcia i rozpowszechniać 

wizerunek Udostępniającego/ej w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na stronach 

internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach, publikacjach zbiorowych oraz w celach 

promocyjno-reklamowych dotyczących Korzystającego w dowolnym czasie i w miejscu na terytorium 

całego świata. 

§ 4. 

Zdjęcia Udostępniającego/ej mogą być również wykorzystywane nieodpłatnie na plakatach, ulotkach 

oraz billboardach. 

§ 5. 

Strony niniejszej umowy ustalają, że wykonane zdjęcia mogą być udostępnione osobom trzecim, ale za 

zgodą Udostępniającego/ej. 

§ 6. 

Udostępniający/a wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, że każda fotografia może być dowolnie 

przerabiana i modyfikowana przez Korzystającego. 

§ 7. 

1. Korzystający zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek  

i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć.  

2. Samodzielne przerobienie któregokolwiek ze zdjęć wykonanych w ramach niniejszej umowy 

wymaga zgody Korzystającego. 

3. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w strukturę i treść fotografii, łącznie z przetwarzaniem 

elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów i usuwaniem znaku 

wodnego Korzystającego. 

§ 8. 

Fotograf wykonana zdjęcia Udostępniającemu/ej z wykorzystaniem własnego sprzętu fotograficznego 

oraz poniesie koszty użytych materiałów.  

 

 

 



 

§ 9. 

1. Wszelkie prawa autorskie do utworu fotograficznego opisanego w § 1 niniejszej umowy nabywa 

Korzystający.  

2. Udostępniający/a przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż nie jest właścicielem 

praw autorskich do wykonanych zdjęć. 

§ 10. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana na zasadzie zgodnego 

porozumienia. 

§ 11. 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 13. 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Korzystający Udostępniający/a 

 


