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W tym poradniku nie znajdziesz 10 

sposobów na wdrożenie RODO w 

swojej firmie, po lekturze których 

nadal nie wiesz co robić. Tu uzyskasz 

odpowiedzi na konkretne wątpliwości. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki wpływ 

na umowy TFP ma RODO albo co się 

zmieniło w kwestii odbierania zgody 

na publikowanie wizerunku to ten poradnik jest dla Ciebie.  

Zapraszam Cię do lektury! 

RODO w dziedzinie fotografii narobiło sporo zamieszania. Stało się 

tak dlatego, że wizerunek został uznany za daną osobową. Jeśli 

masz co do tego wątpliwości, szczegółową analizę tej kwestii 

znajdziesz na moim blogu w jednym z najbardziej popularnych 

wpisów: RODO W FOTOGRAFII. Gorąco polecam Ci ten tekst, 

ponieważ to co masz aktualnie przed oczami stanowi niejako jego 

kontynuację. 

Przejdźmy zatem do konkretów...  
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RODO – DLA KOGO? 
W pierwszej kolejności musisz zastanowić się, czy RODO w ogóle 

Ciebie dotyczy. 

Rozporządzenie to ma zastosowanie do ochrony osób fizycznych 

w ramach działalności objętej prawem unijnym. Jak widzisz, zakres 

materialny stosowania RODO jest dość szeroki, więc o wiele łatwiej 

wskazać jest, kogo i w jakich okolicznościach przepisy omawianego 

rozporządzenia dotyczyć nie będą.  

Mianowicie, nie będą dotyczyć przetwarzania danych osobowych 

osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących 

osobami prawnymi tzn. że przetwarzanie danych o firmie, jej 

danych kontaktowych oraz jej formie prawnej nie będzie podlegało 

RODO. Następnie – co istotne i do tej kwestii jeszcze powrócę – 

rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych 

osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto 

osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową 

lub handlową. RODO nie ma również zastosowania do danych 

osobowych osób zmarłych.  
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Szczególną ochroną zostały natomiast objęte dzieci, jednakże 

odnośnie ich wizerunku RODO nie wprowadza bardziej 

restrykcyjnych wymagań niż te, które funkcjonują dotychczas na 

gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Bezwzględnie do przetwarzania danych osobowych dziecka, w tym 

rozpowszechniania jego wizerunku jest konieczna zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego.  

Uwaga! Zwróć uwagę, że mowa o rozpowszechnianiu, a nie samym 

utrwalaniu.  

Jeśli jako rodzic chcesz uwiecznić swoje dziecko podczas 

przedstawienia szkolnego – nie ma przeszkód. Jeśli na tym zdjęciu 

będą obecne jeszcze inne dzieci – również nie ma przeszkód. Jeśli 

jednak tę fotografię chcesz rozpowszechnić to wymagana jest 

zgoda rodziców dzieci uwiecznionych na zdjęciu. Nihil novi jednak 

– jak wspomniałam - ten warunek jest już znany z prawa 

autorskiego.  

adw. Karolina Sawicka Strona �4



�

ZASADY RODO 
RODO ustanawia kilka ogólnych zasad, dzięki którym łatwiej jest 

poznać mechanizmy działań, których podjęcia od nas wymaga. 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że przetwarzanie danych 

osobowych powinno być zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste. 

To wbrew pozorom świetna wiadomość, dlatego że wręcz 

pożądanym jest formułowanie komunikatów jasnym, zrozumiałym 

językiem. Nic prostszego, prawda? Jako administrator danych 

osobowych po prostu miej na uwadze, że wymaga się od Ciebie 

przejrzystości w informacji. Miej pewność, że osoba, do której 

kierujesz komunikat i wobec której spełniasz swój obowiązek 

informacyjny po prostu Ciebie rozumie.  

Kolejną ważną kwestią ogólną jest wymóg, aby dane osobowe były 

przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie 

bezpieczeństwo i poufność np. poprzez ochronę przed 

nieuprawnionym dostępem do danych i sprzętu służącego do ich 

przetwarzania (aparat fotograficzny, komputer, wszelkie nośniki 

pamięci zewnętrznej.) 
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CZYNNOŚĆ 
PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Warto zwrócić też uwagę na samą czynność przetwarzania danych 

osobowych. Co konkretnie nią będzie? Właściwie wszystko. 

Przetwarzaniem będzie zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie 

danych osobowych.  

Publikując zatem zdjęcia swoich klientów w portfolio po pierwsze 

przetwarzasz ich dane osobowe na gruncie RODO, a po drugie 

rozpowszechniasz ich wizerunek na gruncie prawa autorskiego. 

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na różnych 

podstawach – nie tylko na zgodzie wyrażonej przez zainteresowaną 

osobę. To bardzo istotna informacja! Jeśli przetwarzanie danych 
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jest niezbędne do wykonania umowy (jak w przypadku np. umowy 

TFP, ale tak naprawdę będzie to każda z umów, którą zawierasz) to 

nie ma obowiązku uzyskania od tej osoby odrębnej zgody. Również 

w sytuacji, kiedy ciąży na Tobie obowiązek prawny (np. wystawienia 

faktury czy rachunku) osobna zgoda nie będzie wymagana.  

Co nie zmienia faktu, że nadal musisz wobec tej osoby wypełnić 

obowiązek informacyjny, o czym w dalszej części poradnika. 

Pamiętaj jednak, że nie musisz uzyskiwać pisemnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, jeśli zawierasz z tą osobą umowę 

lub to przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania usługi.  

Ale! RODO pozostaje bez wpływu na ustanowiony prawem 

autorskim wymóg uzyskania zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku. 

Czyli: odrębna zgoda na przetwarzanie danych w podanych wyżej 

przypadkach konieczna nie jest, ale obowiązek informacyjny oraz 

zgoda na rozpowszechnienie wizerunku istnieje nadal!  

Mimo, że pojęcie rozpowszechniania danych osobowych (w tym 

wizerunku) znajduje się w jednym, dużym worku pojęciowym 
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„PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH” lepiej powstrzymać 

się z publikowaniem zdjęć bez wyraźnej zgody (najlepiej pisemnej) 

osób na nich uwiecznionych. Strona umowy powinna wiedzieć, że 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje też 

publikację zdjęć z jej wizerunkiem np. w Twoim portfolio. 

ZGODA NA 
ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU 
Odnośnie samej zgody na rozpowszechnianie wizerunku sporo 

informacji znajdziesz w tych dwóch wpisach na moim blogu:  

• Wizerunek cz. 1 

• Wizerunek cz. 2   

Art. 81 ust. 1 Pr. Aut. stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku nie 

wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, jeśli ta osoba 

otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Jak ten zapis ma się do 

RODO, na gruncie którego osoba, która udzieliła zgody jest 

uprawniona do jej odwołania w każdym czasie? Zapytałam o to 

eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych, autora 

adw. Karolina Sawicka Strona �8

http://www.prawyprofil.pl/wizerunek-czesc-1/
http://www.prawyprofil.pl/wizerunek-czesc-2/


�

komentarza do RODO oraz adwokata dr Pawła Litwińskiego, który 

odpowiedział mi w ten sposób: 

„RODO daje nam możliwość wniesienia tzw. sprzeciwu 

wobec przetwarzania naszych danych osobowych. Sprzeciw 

nie przysługuje nad jednak zawsze – nie przysługuje nam 

m.in. wtedy, gdy nasze dane są przetwarzane w celu 

wykonania umowy z nami (art. 21 ust. 1 RODO), a więc na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Innymi słowy, jeżeli 

zawarliśmy umowę np. dotyczącą rozpowszechniania 

wizerunku, otrzymaliśmy wynagrodzenie i chcemy się z tej 

umowy wycofać, to RODO nam w tym nie pomoże; musimy 

wypowiedzieć umowę zgodnie z jej postanowieniami, a gdy 

takich postanowień w umowie nie ma, zgodnie z przepisami 

prawa.”  

Jak widzisz, wbrew powszechnemu ostatnio przekonaniu – zgoda 

nie zawsze będzie odwołalna.  

  

Wspomniałam już, że w odniesieniu do samego wymogu uzyskania 

zgody niewiele się zmienia. Obecnie, na gruncie RODO, musisz 

jedynie dodatkowo poinformować osobę, od której uzyskujesz 
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zgodę, że może ją cofnąć (możesz wskazać przypadki, jak np. ten 

powyżej, w którym ta zgoda nie będzie możliwa do odwołania). 

Najprostsze oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację 

wizerunku może wyglądać np. tak: 

Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, 

potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolne i świadome 

przyzwolenie osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej 

danych osobowych. Uważa się, że zgoda nie będzie dobrowolna, 

adw. Karolina Sawicka Strona �10

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez …................... 

(nazwa, adres) mojego wizerunku utrwalonego podczas 

….................... w dniu …......................., którego byłem/am 

uczestnikiem, na stronie …........................... w celu 

…............................. . 

Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie 

zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi prawo do jej 

cofnięcia.  
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jeżeli osoba, której dane dotyczą nie ma rzeczywistego lub 

wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez 

niekorzystnych konsekwencji.  

Ta dobrowolność wyrażenia zgody stworzyła wiele wątpliwości, 

które postaram się rozwiać. Po pierwsze, jak ma się ten wymóg do 

umów TFP, w których modelka w zamian za nieodpłatne pozowanie 

do sesji fotograficznej zgadza się na rozpowszechnianie jej 

wizerunku w celu promocji twórczości fotografa?  Konkretnie: czy 

zgodnym z RODO byłby zapis w umowie, że w razie wycofania 

zgody na wykorzystanie wizerunku modelka ponosi np. koszty sesji 

lub inne dolegliwości, które nie są karą umowną? Tak, aby po 

prostu fotograf w razie wycofania zgody nie pozostał z niczym – bez 

zdjęć i de facto na minusie, ponieważ poniósł koszt sesji.  

Tutaj ponownie przyszedł mi z pomocą dr Paweł Litwiński, który 

powołał się na art. 7 ust. 4 RODO, zgodnie z którym  

„oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak 

największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od 

zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione 

wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli 
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przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 

wykonania tej umowy”.  

Wobec treści powyższego przepisu dr Litwiński stwierdził, że: 

„RODO nie formułuje kategorycznego zakazu stosowania 

modelu „zgoda za świadczenie”. RODO każde badać, czy w 

konkretnym przypadku, w którym zebrano zgodę, ta zgoda 

została udzielona dobrowolnie. Oznacza to w szczególności 

konieczność istnienia realnej możliwości wyboru: czy „płacę 

zgodą” czy płacę w inny sposób, najczęściej w pieniądzu. 

Preferowanym rozwiązaniem będzie więc skonstruowanie 

umowy w ten sposób, aby modelka miała wybór: płatność 

konkretnej kwoty w pieniądzu lub wyrażenie zgody. 

Oczywiście jeżeli zgoda zostanie odwołana – co może 

nastąpić w dowolnym momencie – umowa może 

przewidywać konieczność zapłaty wynagrodzenia w 

pieniądzu.” 

Kwestia dobrowolności zgody łączy się z problemem oferowania 

niewielkiego rabatu w zamian za jej uzyskanie. O to też zapytałam 

dr Litwińskiego, który odpowiedział mi, że:  
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„Zgoda powinna być dobrowolna, ale oczywiście może 

zachęcać do jej wyrażenia np. przez rabaty. Rabat powinien 

być jednak w takiej wysokości, aby nie wpływać na 

dobrowolność samej zgody. Oznacza to, że w grę w 

wchodzi niewielki rabat, ale świadczenie „darmowe” w 

zamian za zgodę już nie. Chyba że na zasadach opisanych 

przy problematyce umów TFP.” 

Jak widzisz, rabat za zgodę jest jak najbardziej w porządku, dopóki 

nie wyłącza dobrowolności udzielenia tej zgody. Jeśli standardowa 

cena za usługę jest tak wygórowana, że nieskorzystanie z rabatu w 

zamian za wyrażenie zgody będzie ekonomicznie nieopłacalne lub 

w ogóle uzależnisz wykonanie umowy czy świadczenie usługi od 

udzielenia zgody wtedy takie zachowanie będzie sprzeczne z 

przepisami RODO.  
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RODO - 
NIECHCIANY GOŚĆ 

NA WESELACH? 
Teraz obalimy największy mit związany z RODO i fotografią. Czy 

musisz pobierać od każdego z gości weselnych zgodę na 

rozpowszechnianie ich wizerunku? Tak jak wspomniałam na 

początku, RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych 

osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto 

osobistej lub domowej, a taką czynnością jest m.in. organizacja 

przyjęcia weselnego. Dr Litwiński stwierdza, że organizatorzy 

przyjęcia nie muszą zbierać zgód od gości na przetwarzanie ich 

danych osobowych. Podobnie fotograf, który działa na zlecenie 

organizatorów, ponieważ przetwarza on dane gości w imieniu 

organizatorów i korzysta wobec tego z wyłączenia stosowania 

przepisów RODO określonego w art. 2 ust. 2 pkt c). Mój rozmówca 

zwrócił również uwagę na to, że młoda para nie musi zawierać z 

fotografem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych 

gości weselnych – właśnie dlatego, że takie przetwarzanie danych 

w ogóle nie jest objęte zakresem stosowania RODO. 
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NA KONIEC TROCHĘ 
PAPIERKOWEJ ROBOTY… 

Od momentu wejścia w życie RODO obserwujemy na rynku wysyp 

pakietów RODO opiewających na co najmniej kilkanaście 

dokumentów, co mnie osobiście zwykle przerażało. I skutecznie 

odpychało.  

Sprawdziłam zatem, jakie dokumenty na pewno musisz mieć. 

Można by rzec, że stworzyłam taki pakiet light „RODO dla 

fotografów” (znajdziesz go TUTAJ>>). Pakiet to faktycznie 

absolutne minimum, a obejmuje m.in. dokument, który w całości 

wypełnia ciążący na Tobie obowiązek informacyjny z art. 13 RODO.  

Z racji tego, że mieści się na ponad 2 stronach, zalecam traktować 

go jako załącznik do umowy, który możesz uroczyście wręczać 

swoim klientom. Do tego potrzebujesz jeszcze dwóch dokumentów 

i w kwestii RODO jesteś już na bieżąco.  
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Jeśli uważasz, że taki pakiet może być dla Ciebie, zachęcam Cię do 

odwiedzenia mojego bloga Prawy Profil po więcej informacji.  

Jeśli z kolei masz chęć posłuchania bardzo radiowego głosu Jacka 

Siwko i mojego zupełnie nieradiowego zapraszam Cię do 

wysłuchania odcinka podcastu Niezłe Aparaty, którego miałam 

przyjemność być gościem. Rozmawiamy oczywiście o RODO, ale 

nie tylko. 

W tym temacie jest jeszcze wiele do powiedzenia (np. odnośnie 

RODO w fotografii ulicznej - artykuł na ten temat znajdziesz 

tutaj>>), dlatego jeśli czujesz niedosyt wiedzy podpowiem Ci co 

możesz zrobić. Możesz np. przygotować sobie swoją ulubioną kawę 

lub herbatę i zajrzeć na mojego bloga. Spędzisz tam miło czas w 

moim doborowym, wirtualnym towarzystwie :)  

Pozdrawiam Cię serdecznie,  

adw. Karolina Sawicka 

Za merytoryczną, niezwykle wartościową pomoc bardzo 
dziękuję panu dr Pawłowi Litwińskiemu. 
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