
 
 

 

 
Załącznik nr 1  

do Regulamin Konkursu w ramach akcji społecznej „EKO w Gdyni” UrbanLab Gdynia 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Na potrzeby udziału w Konkursie w ramach akcji społecznej „EKO w Gdyni” realizowanego w ramach 
w testowania mikroinnowacji wyłonionej w naborze Pomysłów na Miasto będącego częścią zadania 
„Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie 
umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19  

1. Wyrażam zgodę na:  

• wykorzystanie mojego wizerunku i głosu zarejestrowanego w filmiku nagranym przeze mnie 
w ramach akcji społecznej, której celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród 
gdynian i gdynianek realizowanego w ramach ww. zadania oraz na wykorzystanie tego 
wizerunku poprzez udostępnienie filmów i zdjęć w ramach ewaluacji działań w zakresie 
realizacji zadania „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Gdyni”, weryfikacji poprawności 
wydatkowania dotacji uzyskanej na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POST/19/19 z dnia 
07.03.2019 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Gminą 
Miasta Gdyni, gdzie  weryfikacja może zostać przeprowadzona osoby upoważnione 
odrębnymi przepisami do kontroli zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” oraz 
sprawdzenia poprawności wydatkowania środków publicznych;  

• umieszczenie filmiku, głosu i zdjęć w Internecie, w tym na stronie internetowej 
www.urbanlab.gdynia.pl, www.lis.gdynia.pl, oraz Gminy Miasta Gdynia, na portalach 
społecznościowych Facebook, YouTube, itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych, a także w mediach i w prasie;   

• wykorzystanie mojego wizerunku poprzez umieszczenie filmiku oraz zdjęć w materiałach  
upowszechniających działania realizowane w ramach UrbanLab Gdynia utworzonych 
w ramach ww. zadania. 

2. Wyrażenie zgody obejmuje przetwarzanie mojego wizerunku i głosu, utrwalonych jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej i dźwiękowej) 
przez Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia na 
potrzeby ww. działań. 

3. Dla potrzeb ww. działań mój wizerunek i głos mogą być użyte do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, mogą być uzupełnione towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe 
i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby promocyjne oraz w celach informacyjnych.   

4. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.   
5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie filmu lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać 

w inny sposób moich dóbr osobistych.   
6. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza 

niczyich dóbr osobistych ani innych praw.  

http://www.urbanlab.gdynia.pl/
http://www.lis.gdynia.pl/

