UMOWA
zawarta w dniu …………………………….2018 r. pomiędzy:
………………………………………………………………………………..OSOBIŚCIE/JAKO OPIEKUN PRAWNY
MAŁOLETNIEGO

a
Beatą Wielgosz zamieszkałą Woli Mrokowskiej, ul.Brzozowa 2g, 05-552 zwaną w
dalszej części umowy TWÓRCĄ.
§1
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczanie wybranych i zaakceptowanych ujęć z
sesji……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
przedstawiających ją/ jego/ jej dzieci na stronie internetowej Twórcy:
www.beatawielgosz.com, na profilu Facebook https://www.facebook.com/
beatawielgoszphotography/ , https://www.instagram.com/beatawielgosz_photographer/, na
wystawach indywidualnych i zbiorowych i innych działaniach autopromocyjnych.

§3
1. W przypadku wykorzystania innego niż użycie prywatne, tj. użycia
komercyjnego…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………..zobowiązuje się wystąpić
za każdym razem o zgodę do Twórcy.
2. Za komercyjne wykorzystanie uznaje się użycie zdjęcie w reklamie, do promocji
oraz na stronie www i fanpage’u służącemu do promocji lub sprzedaży i
wynajmu towarów, usług, nieruchomości, powierzchni reklamowych itp.
Wykorzystanie inne niż prywatne to wykorzystanie komercyjne zdjęć lub ich
publikacja w środkach masowego przekazu, przez instytucje lub firmy jest
płatna, o ile umowa nie określa inaczej.
3. Warunkiem dla odbycia się sesji zdjęciowej będzie podpisanie przez strony
niniejszej umowy.
§4
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze Stron.
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Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) dalej RODO – informuje się, Pani/Pana dane osobowe będą
udosteępniane w ramach promocji praw autorskich i współpracy z Beatą Wielgosz. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Z autorem Beatą
Wielgosz można kontaktować się mailowo, pod adresem wielgosz@hot.pl, a także pocztą tradycyjną
pod adresem Beata Wielgosz, ul. Brzozowa 2g, 05-552 Wola Mrokowska, z dopiskiem „Ochrona
Danych”. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane
profilowaniu. Beata Wielgosz oświadcza, że nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

