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Załącznik nr 2 do REGULAMINU PROGRAMU GRANTOWEGO „ZGOK Balin na rzecz 
lokalnych społeczności” 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Imię i nazwisko osoby fizycznej:  

………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail osoby fizycznej: 

 
………………………………………………………………………………….. 

 
Numer telefonu osoby fizycznej: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
Wnioskodawca: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
Organizator: 

 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balinie, adres: 
ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000125522, posiadająca NIP 6281955388 i REGON 357098940, 
o kapitale zakładowym w wysokości 1.495.200,00 zł 

 
 
Wyrażam Wnioskodawcy i Organizatorowi zgodę na utrwalanie mojego wizerunku, jak również głosu oraz 
wypowiedzi w postaci zdjęć i/lub materiału video, podczas realizacji Projektu. Jednocześnie wyrażam 
zgodę Wnioskodawcy i Organizatorowi na korzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu i 
wypowiedzi podczas organizowanych przez Organizatora wydarzeń, w materiałach prasowych, w filmie 
reklamowym realizowanym przez Organizatora, dotyczącym Programu Grantowego „ZGOK Balin na rzecz 
lokalnych społeczności”, publikacji i promocji nagrodzonych Projektów (dalej „Materiał Prasowy”), w tym 
na wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego: imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi 
utrwalonych w ramach Materiału Prasowego, w tym na obrót egzemplarzami, na których Materiał Prasowy 
utrwalono oraz na zwielokrotnianie Materiału Prasowego wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i 
metodami, na rzecz promocji Programu i Organizatora poprzez: 

a. rozpowszechnianie Materiału Prasowego na pokazach i innych podobnych imprezach, na których 
prezentowane są działania Organizatora; 

b. rozpowszechnianie Materiału Prasowego w związku z prezentacją Organizatora lub oferty 
Organizatora klientom lub potencjalnym klientom Organizatora; 

c. rozpowszechnianie Materiału Prasowego na stronie internetowej www.eneris.pl; 
d. rozpowszechnianie Materiału Prasowego w mediach tradycyjnych lub Internecie na wybranych 

portalach www, w tym w szczególności na YouTube, Facebook, LinkedIn i innych portalach 
społecznościowych czy portalach informacyjnych; 

e. wykorzystanie wypowiedzi z Materiału Prasowego w komunikatach prasowych realizowanych 
w ramach działań związanych z promocją Programu i Organizatora.  

Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania zarówno całości, jak i fragmentów Materiału Prasowego, 
cytowania moich wypowiedzi w całości lub w części, w tym również w innych wersjach językowych.  
Zezwolenie jest udzielone bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Przedmiotowe zezwolenie jest 
udzielane nieodpłatnie. 
 
Oświadczam, że znane są mi informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wymaganym w art. 
13 RODO zawarte w Załączniku nr 3 do Regulaminu Programu. 

 
  
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Data i miejsce Podpis osoby fizycznej 
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