
Oświadczenie o udzieleniu prawa do korzystania z wykonania utworu 

Udzielam Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Plutonu AK Torpedy 47 oraz Ośrodkowi Kultury „Arsus” w 

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Traktorzystów 14,  (zwanym 

dalej Organizatorami), niewyłącznego prawa (licencji) do korzystania z nagrania mojego 

wykonania fragmentu utworu pt. „Balladyna” Juliusza Słowackiego w zakresie publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności w serwisach www organizatorów, na ich profilach w 

mediach społecznościowych (m.in. w serwisie Facebook, Youtube) oraz zezwalam w ramach 

licencji na rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu utrwalonego w tym nagraniu. Licencja 

jest nieodpłatna, udzielona na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych. 

Wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatorów flash-moba niezbędnych zmian  

w nagraniu (np. skrócenie nagrania) służących dostosowaniu do warunków serwisu, w którym 

następuje udostępnienie, lub służących kompilacji z innymi nagraniami podobnego rodzaju.  

 

……………………………………………  …………………………………………… 

 miejscowość, data czytelny podpis1 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z 

organizacją internetowego flash-moba i rozpowszechnianiem powstałego w jego wyniku 

filmu.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych 

osobowych.  

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………  …………………………………………… 

 miejscowość, data czytelny podpis2 

 

Dane kontaktowe (adres email): 

 

……………………………………………………………………………. 

                                                           
1 w przypadku małoletniego wykonawcy podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
2 w przypadku małoletniego wykonawcy podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



2 
 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Administratorami danych osobowych są: Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plutonu “Torpedy” 47, 02-495 Warszawa, tel. 22 882 43 00, 

email sekretariat@bpursus.waw.pl oraz Ośrodek Kultury Arsus w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Traktorzystów 14. Punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą jest 

inspektor ochrony danych w Bibliotece, z którym można się skontaktować pod adresem 

iod@bpursus.waw.pl lub pisemnie pod adresem Biblioteki. 

Celem przetwarzania danych w postaci wizerunku i głosu jest montaż i rozpowszechnianie filmu, 

utworzonego z nadesłanych przez uczestników nagrań. Celem przetwarzania imion i nazwisk jest 

oznaczenie wykonawców poszczególnych fragmentów oraz udokumentowanie praw do wykonań 

utworów i zgód na przetwarzanie danych Celem przetwarzania danych kontaktowych jest zapewnienie 

możliwości kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją konkursu lub udzieloną licencją. 

Biblioteka i Ośrodek Kultury, każdy we własnym zakresie, rozpowszechniają powstały w wyniku 

montażu film, zawierający wizerunki i głosy uczestników i innych osób, oraz listę autorów 

poszczególnych fragmentów użytych w tym filmie, na swoich stronach internetowych oraz profilach w 

mediach społecznościowych, a także poprzez strony internetowe i profile w mediach 

społecznościowych prowadzone przez miasto stołeczne Warszawa.  

Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku i głosu w serwisie www lub 

w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w krajach, 

które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii Europejskiej. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Biblioteki i Ośrodka Kultury  o 

charakterze doradczym, informatycznym, hostingu serwisu www itp. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda uczestnika wyrażona na w nadesłanym przez 

uczestnika flash-moba „Oświadczeniu o udzieleniu prawa do korzystania z wykonania utworu”. Zgoda 

może być wycofana w dowolnym czasie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dostarczenie danych jest dobrowolne.  

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 

Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych i 

artystycznego charakteru filmików przekazanych przez uczestników.  

Ze względu na artystyczny charakter filmików przekazanych przez uczestników i brzmienie art. 2 ust. 1 

ustawy   z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych prawo do wycofania zgody, prawo do 

usunięcia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania nie mają zastosowania do danych 

(wizerunku i głosu) będących częścią rozpowszechnionego filmu oraz do danych potrzebnych do 

wykazania zgody udzielonej na rozpowszechnianie wizerunku.  

Dane uczestników, których wizerunki i głosy zostały wykorzystane w rozpowszechnianym filmie 

przetwarzane będą przez okres 5 lat, chyba że zostanie uznane, że celowe jest dłuższe przechowywanie 

lub rozpowszechnianie filmu w celu archiwalnym w interesie publicznym. Dane pozostałych 

uczestników zostaną usunięte nie później niż w ciągu miesiąca od rozpowszechnienia filmu. 
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