
 

 

UWARUNKOWANIA PRAWNE KORZYSTANIA Z WIZERUNKU 
OSÓB JAKO DÓBR OSOBISTYCH 

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie prezentujące kluczowe aspekty, dotyczące korzystania (rozpowszechniania) wizerunku różnych 
kategorii osób, w tym twórców, artystów ale także uczestników imprez, m. in. dzieci czy osób zmarłych. Na szkoleniu zostaną 
zaprezentowane uwarunkowania i wymogi formalne w tym zakresie, w celu minimalizacji zagrożeń, związanych z naruszeniami 
prawa do wizerunku, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. 

 

• Uporządkowanie wiedzy na temat korzystania z wizerunków osób jako dóbr osobistych. 

• Systemowe ujęcie zagadnienia, w oparciu o aspekty prawa cywilnego, uwarunkowania prawa autorskiego (Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych), Prawa prasowego oraz regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, a także 
uwarunkowań formalnych oraz orzecznictwa sądowego. 

• Prezentacja przykładów ilustrujących praktykę korzystania z wizerunku w różnych sytuacjach, w tym korzystania z wizerunku 
na potrzeby przygotowywania publikacji (działalności wydawniczej) oraz organizacji imprez (informowania na temat różnych 
wydarzeń z udziałem osób, których wizerunki są rozpowszechniane). 

1. Istota wizerunku - dobro osobiste. 
2. Wizerunek a prawa autorskie – fotografie: konieczność brania pod uwagę przy korzystaniu z wizerunku utrwalonego na 

fotografii uwarunkowań, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
3. Zgoda na wykonanie wizerunku - jego utrwalenie. 
4. Zgoda na rozpowszechnienie - zasada ustawowa i wyjątki od niej: 

a) istota rozpowszechnienia, 
b) wyjątek dotyczący osób powszechnie znanych, 
c) wyjątek dotyczący osoby stanowiącej szczegół większej całości - wizerunki uczestników imprez,  
d) szczególne uwarunkowania, wynikające z Prawa prasowego. 

5. Korzystanie z wizerunków dzieci - uwarunkowania prawa rodzinnego, potrzeba kontaktu z rodzicami. 
6. Ogólne zasady ochrony z Kodeksu cywilnego - odpowiedzialność odszkodowawcza, związana z naruszeniem prawa do 

wizerunku - odesłanie do ogólnych zasad odszkodowawczej odpowiedzialności deliktowej. 
7. Korzystanie z wizerunku w celach reklamowych (promocyjnych) - wyjątek dotyczący wynagrodzenia za pozowanie. 
8. Korzystanie z wizerunków autorów i artystów, cele wydawnicze i koncertowe - rozpowszechnianie fotografii twórców 

w publikacjach oraz wizerunków artystów w materiałach informacyjnych lub promocyjnych. 
9. Aspekty formalne rozpowszechniania wizerunków - oświadczenia (zgody), umowy - uwarunkowania formalne, 

uwarunkowania rozpowszechniania wizerunku w sieci Internetu. 
10. Korzystanie z wizerunków osób zmarłych - uwarunkowania czasowe (znaczenie daty śmierci osoby portretowanej), 

konieczność kontaktu z osobami bliskimi osoby portretowanej. 
11. Wizerunek a ochrona danych osobowych - aspekt RODO. 

Pracownicy zarządzający i merytoryczni, zajmujący się projektami twórczymi lub artystycznymi, w tym wydawniczymi 
i koncertowymi, pracownicy instytucji oświatowych, kulturalnych, w tym dyrektorzy szkół, przedstawiciele mediów lokalnych, 
pracownicy urzędów, wydziałów zajmujących się kulturą lub projektami twórczymi lub artystycznymi, np. z zakresu reklamy. 
 

adca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw 
Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na 
tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z 
zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

UWARUNKOWANIA PRAWNE KORZYSTANIA Z WIZERUNKU OSÓB JAKO DÓBR 
OSOBISTYCH 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
7 lipca 2021 r. Szkolenie w godzinach 09:30-13:30 

  

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego  
Ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów 
Tel. 17 862 69 64  
post@frdl.rzeszow.pl  

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.rzeszow.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl lub 
mailem na adres  post@frdl.rzeszow.pl do 2 lipca 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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