
Niniejszym informuje się korzystających ze strefy promocyjnej, iż aktywności mające miejsce  

w strefie promocyjnej mogą być rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub 

dźwięk celem wykonania relacji w wersji fotograficznej (w tym ujęte są zdjęcia cyfrowe) lub filmu 

audio-wizualnego. Wobec tego każda osoba przebywająca w strefie promocyjnej, korzystając z 

funkcjonalności strefy promocyjnej lub uczestnicząc w wydarzeniu wyraża zgodę na powyższe 

utrwalanie aktywności z jego udziałem (w tym na wykorzystanie wizerunku) dla celów 

dokumentacji oraz promocji lub reklamy aktywności Lublin Plaza w przyszłości,  

a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.  

 

1. Rozpowszechnianie wizerunku w powyższym celu odbywać się będzie: 

a) określoną metodą i w dowolnej ilości celem reklamy promocji, i informacji związanej  

z wydarzeniem i Lublin Plaza, w tym: techniką drukarską, poligraficzną, cyfrową w formie druków, 

plakatów, bannerów itp. oraz w zakresie publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz 

nadawania, jak i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci 

komputerowej Internet; 

b) w dowolny sposób, a w szczególności używanie ich w toku działalności związanej  

z funkcjonowaniem Lublin Plaza, w tym działalności reklamowej, promocyjnej; 

c) poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (serwera), utrwalenie, zwielokrotnienie  

i wprowadzenie do obrotu na nośnikach optycznych, magnetycznych, i innych cyfrowych; 

d) poprzez włączenie części lub całości do utworu multimedialnego, lub programu komputerowego; 

e) poprzez wprowadzanie do obrotu utrwaleń, w tym utrwaleń w formie plików komputerowych 

zachowanych w dowolnych formatach; 

f) poprzez dokonywanie obróbki cyfrowej i montażu oraz dostosowywania do formatów zgodnych z 

wykorzystaniem, również w ramach sieci komputerowej Internet lub innych programach 

multimedialnych; 

g) poprzez publiczne rozpowszechnianie, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, 

także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, 

dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w 

szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku (za wyjątkiem jedynie materiałów i informacji 

o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek).  

2. Powyższa zgoda nie jest ograniczona w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź 

konieczności uiszczenia na rzecz uczestnika jakichkolwiek opłat.  

3. Równocześnie uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego 

wykorzystania wizerunku. Zgoda uczestnika jest nieodwołalna i podlega przepisom prawa 

polskiego.  

4. Niniejsza zgoda udzielona jest na rzecz każdoczesnego właściciela i zarządcy Lublin Plaza oraz 

następców prawnych tych podmiotów.  

5. Uczestnik lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) uczestnika oświadcza  

i gwarantuje, że posiada zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody.  

6. W przypadku braku zgody na powyższe ewentualne wykorzystanie wizerunku – uczestnik 

najpóźniej w momencie zakończenia Wydarzenia proszony jest o zgłoszenie pisemnego sprzeciwu 

do biura dyrekcji Lublin Plaza bądź o powstrzymanie się od korzystania ze strefy promocyjnej.  

 


