
WIZERUNEK OSOBY FIZYCZNEJ
1. Wykorzystanie wizerunku osoby fizycznej w mediach, czyli o kwestii zgody

Wizerunek człowieka rozumiany jako fizyczny obraz człowieka podlega ochronie zarówno jako dobro
osobiste,  jak  i  dane  osobowe.  Zasadą  wyrażoną  w  prawie  autorskim[1]  jest  to,  że  osoba,  której
wizerunek zostaje  utrwalony  i  rozpowszechniony,  musi  wyrazić  na  to  zgodę.  Utrwalenie  wizerunku
obejmuje uchwycenie całości lub części sylwetki w jakikolwiek sposób – aparatem, kamerą, na rysunku,
obrazie, portrecie w taki sposób, że możliwa jest identyfikacja osoby. Rozpowszechnianie wizerunku
oznacza wszelkie formy jego publicznego udostępniania, tj. ma do niego dostęp nieograniczony krąg
odbiorców,  tak  jak  w  przypadku  udostępniania  w  mediach.  Nie  ma  przy  tym  znaczenia,  czy
wykorzystanie wizerunku służy osiąganiu korzyści finansowych, czy też nie.

Przepisy  przewidują  zamknięty  katalog  wyjątków,  w  których  nie  trzeba  uzyskiwać  zgody  na
rozpowszechnienie wizerunku.  Pierwszy  wyjątek to  sytuacja,  w której  zapłacono wynagrodzenie za
pozowanie. Drugi  dotyczy rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej,  gdy wizerunek
sporządzono  w  związku  z  pełnieniem  przez  nią  funkcji  publicznych.  Trzeci  wyjątek  dotyczy
rozpowszechnienia wizerunku osoby, która jedynie stanowiła szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza.

Niezależnie  od  powyższego  odrębną  kwestią  jest  ustalenie,  czy  istnieje  podstawa  prawna  do
przetwarzania wizerunku na gruncie regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku na gruncie prawa autorskiego

Aby udostępnić  cudzy wizerunek w mediach,  najczęściej  konieczne będzie uzyskanie na to zgody.
Zgoda taka będzie wymagana np. we wszelkich sytuacjach, w których pracodawca chce się posłużyć
na  Facebooku  czy  w  innych  mediach  społecznościowych  zdjęciami  pracowników  lub  filmikami
pokazującymi  pracowników  przy  pracy  w  celu  promocji  swojej  działalności.  Zgoda  będzie  też
wymagana np. gdy indywidualne osoby zamieszczają na swoich profilach w social mediach zdjęcia z
konferencji, w których uczestniczyły i na których widoczne są inne osoby (nie zgromadzenie osób).

Taka zgoda może zostać udzielona w dowolnej formie, tj.  ustnie, pisemnie, w sposób wyraźny albo
dorozumiany.  Jak  wskazują  sądy,  nie  domniemuje  się  udzielenia  zgody  przez  osobę  uprawnioną.
Oznacza to, że fakt jej udzielenia nie może budzić wątpliwości. Również zakres zgody, czyli kontekst,
sposób,  miejsce,  jak  również  częstotliwość  rozpowszechnienia  wizerunku  powinny  być  łatwe  do
odczytania. Przyjmuje się, że zakres zgody co do możliwych sposobów wykorzystania wizerunku jest
ściśle powiązany ze świadomością osoby, której wizerunek wykorzystujemy. Jeżeli np. osoba udzieli
zgody na rozpowszechnianie wizerunku w dowolny sposób lub w dowolnym kontekście, taka zgoda
może zostać uznana za nieważną w zakresie, w jakim osoba jej udzielająca nie zdawała sobie sprawy
z tego, na co rzeczywiście się godzi. Istnienie zgody na dane rozpowszechnienie wizerunku mogłoby
zostać podważone także gdy ze względu na kontekst przedstawienia wizerunku, np. w połączeniu z
dodatkowym tekstem, ilustracjami lub wizerunkami innych, dojdzie do naruszenia czci lub prywatności.

Aby uniknąć ryzyka sporu sądowego na tle konkretnego wykorzystania wizerunku osoby, postuluje się
dookreślenie okoliczności,  w jakich wizerunek będzie  prezentowany (np.  w zestawieniu  z  tekstem,
wizerunkami  innych  osób),  miejsca  i  częstotliwości  publikacji,  jak  również  określenie  celu
rozpowszechnienia wizerunku (np. promocja i reklama). Jest to wskazane, zwłaszcza gdy wizerunek
będzie się pojawiał cyklicznie lub będzie trwale wyświetlany.

Dominuje również pogląd, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta. Osoba
udzielająca zgody zawsze może ją cofnąć, zanim dojdzie do rozpowszechnienia wizerunku. Jednak
cofnięcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie odnosi się do rozpowszechnienia, które miało
miejsce przed cofnięciem zgody i które nie przekraczało jej zakresu. Cofnięcie zgody dotyczy działań,
które będą miały miejsce w przyszłości. Oznacza to, że rozpowszechnianie wizerunku przed cofnięciem
zgody jest zgodne z prawem. Natomiast bezprawne będzie rozpowszechnianie wizerunku po cofnięciu
zgody, np. na stronie internetowej lub mediach społecznościowych w kolejnych dniach po cofnięciu
zgody.



Brak jest jednolitego poglądu, czy można zrzec się prawa do cofnięcia zgody na rozpowszechnianie
wizerunku lub zobowiązać się do niecofania takiej zgody przez określony czas. Przeważa stanowisko,
że nie można się zrzec takiego prawa. W praktyce obrotu często spotyka się za to zobowiązania do nie
wykonywania swojego prawa do cofnięcia zgody. Co do zasady samo takie zobowiązanie nie wyłącza
prawa  do  jego  wypowiedzenia.  Jeżeli  bowiem  wskutek  cofnięcia  zgody  na  rozpowszechnianie
wizerunku  osoba,  która  taką  zgodę  uzyskała,  dozna  szkody,  może  ona  dochodzić  roszczeń
odszkodowawczych.  W szczególności  nie  można wykluczyć,  że będzie mogła żądać zwrotu części
wynagrodzenia uiszczonego w zamian za udzielenie zgody.

Odpłatność zgody na gruncie prawa autorskiego a zapłata za pozowanie

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie. Odpłatności
zgody nie należy jednak utożsamiać z sytuacją uiszczenia wynagrodzenia za pozowanie.

Gdy  dana osoba (najczęściej  model)  odpłatnie  pozuje  w  celu  utrwalenia  jej  wizerunku,  nie  trzeba
uzyskiwać jej oddzielnej zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Domniemuje się wówczas istnienie
zgody na wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku, w dowolnym czasie i na dowolnym terenie. Jeżeli
model nie zgadza się na określony sposób wykorzystania jego wizerunku, powinien to od razu zastrzec.
Brak  takiego  zastrzeżenia  nie  pozbawia  jednak  modela  możliwości  dochodzenia  ochrony  przed
rozpowszechnieniem wizerunku w kontekście,  który  godzi  w jego godność i  cześć.  Niezależnie od
otrzymanego  wynagrodzenia  model  zawsze  może  sprzeciwić  się  takiemu  rozpowszechnianiu
wizerunku.  W  takim  wypadku  zapłata  za  pozowanie  nie  wyłącza  bezprawności  wykorzystania
wizerunku.

Zapłata  za  pozowanie  jest  zatem  jednym  z  wyjątków  od  obowiązku  uzyskania  zgody  na
rozpowszechnianie wizerunku. Co do zasady nie jest też konieczne doprecyzowanie okoliczności, w
których  wizerunek  ma  być  rozpowszechniany.  Jednak  wyznaczenie  granicy  pomiędzy  sytuacją
odpłatnego  pozowania  a  udzielenia  zgody  na  rozpowszechnienie  wizerunku  w  praktyce  może
nastręczać trudności. Z tego względu, aby uniknąć wątpliwości, w umowie o pozowanie – podobnie jak
w umowie o wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku – warto dookreślić zarówno kontekst,
jak i sposób rozpowszechniania wizerunku.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na gruncie RODO

Nie ulega wątpliwości, że rozpowszechnianie wizerunku osoby w mediach, wobec szerokiej definicji
zarówno  danych  osobowych,  jak  i  ich  przetwarzania,  należy  uznać  za  przetwarzanie  danych
osobowych w rozumieniu RODO[2].

Na początku należy zaznaczyć, że nie każdy wizerunek będzie stanowił dane osobowe szczególnie
chronione w rozumieniu art. 9 RODO. Dane osobowe szczególnie chronione można przetwarzać tylko
w  ściśle  określonych  przypadkach.  Wizerunek  twarzy  stanowi  szczególnie  chronione  dane
biometryczne jedynie wtedy, gdy jest on przetwarzany w specjalny sposób techniczny.

Sama publikacja wizerunku w mediach np. społecznościowych nie będzie co do zasady zaliczona do
takiego  specjalnego  sposobu  przetwarzania.  Wówczas  występuje  jedynie  sytuacja  przetwarzana
„zwykłych”  danych  osobowych,  co  oznacza,  że  do  przetwarzania  wizerunku  mają  zastosowanie
wszystkie  podstawowe  zasady  wynikające  z  RODO.  Jest  to  więc  przede  wszystkim  obowiązek
zgodności  przetwarzania  z  prawem,  tj.  posiadania  podstawy  prawnej  do  przetwarzania  danych
osobowych  w konkretnym celu.  Taką  podstawę  w  przypadku  przetwarzania  wizerunku  w mediach
będzie stanowić w większości przypadków zgoda osoby, której wizerunek ma być wykorzystany. Nie
można jednak wykluczyć przypadków, w których wizerunek będzie przetwarzany na innej podstawie
wynikającej  z  art.  6  ust.  1  RODO,  np.  uzasadnionego  interesu  w  przypadku,  gdy  osoba,  której
wizerunek  jest  przetwarzany,  otrzymała  z  tego  tytułu  honorarium.  Kluczowe  jest  więc  ustalenie
podstawy prawnej przetwarzania, a następnie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
osoby, której wizerunek ma być wykorzystany – zapewnienie, aby wyrażona zgoda spełniała warunki
wskazane w art. 7 RODO.

Oznacza to, że zapytanie o zgodę na potrzeby RODO musi być wyraźnie odróżnione od innych kwestii,
a więc np. od zapytania o wyrażenie zgody na podstawie prawa autorskiego. 



Poza tym zapytanie o zgodę na potrzeby RODO powinno być przedstawione w zrozumiałej i  łatwo
dostępnej  formie,  jasnym  i  prostym  językiem.  Zgoda  musi  być  także  dobrowolna,  nie  jest  więc
dopuszczalne np. domyślne zaznaczanie checkboxów z zapytaniami dotyczącymi zgody i uznawanie,
że zgoda została wyrażona w przypadku, gdyby osoba, której wizerunek ma być wykorzystany, nie
odznaczyła tych checkboxów.

Co istotne, w samym zapytaniu o zgodę na potrzeby RODO należy wskazać co najmniej tożsamość
administratora danych osobowych w postaci wizerunku oraz cele przetwarzania wizerunku.

Jeżeli  zapytanie  nie  spełnia  powyższych  warunków,  to  oświadczenie  złożone  przez  osobę,  której
wizerunek  ma  być  wykorzystany,  nie  jest  wiążące  i  nie  stanowi  podstawy  przetwarzania  danych
osobowych zgodnej z RODO. W takim przypadku przetwarzanie danych w postaci wizerunku może
zostać  uznane  za  niezgodne  z  prawem  i  skutkować  sankcjami  dla  podmiotu  wykorzystującego
wizerunek.

Istotne jest także to, że zgoda może w każdym czasie zostać wycofana przez osobę, która ją wyraziła,
a wycofanie musi być tak samo łatwe jak jej wyrażenie. Oczywiście przetwarzanie dokonane przed
wycofaniem zgody  pozostaje  zgodne  z  prawem.  Kluczowe jest  jednak  zaprzestanie  przetwarzania
wizerunku  niezwłocznie  po  wycofaniu  zgody.  W  tym  celu  konieczne  jest  wdrożenie  w  organizacji
administratora  danych  osobowych  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających
zaprzestanie  przetwarzania  danych  w  takiej  sytuacji.  Przetwarzanie  danych  po  wycofaniu  zgody,
szczególnie  w  mediach,  może  wiązać  się  z  ryzykiem  złożenia  przez  osobę,  której  dane  były
przetwarzane, skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych (PUODO), co z kolei może skutkować
kontrolą PUODO u administratora.

Co istotne, z orzecznictwa europejskiego wynika, że nagrywanie, a następnie udostępnianie takiego
nagrania w internecie mieści się w zakresie pojęcia przetwarzania danych osobowych[3]. Na gruncie
RODO nie ma znaczenia, kim była osoba nagrywana, tzn. czy była np. policjantem nagranym w czasie
wykonywania obowiązków służbowych – takiego rodzaju udostępnienie wizerunku także powinno być
kwalifikowane jako przetwarzanie danych osobowych.

Podsumowanie

Dziś  dostęp  do  mediów ma zasadniczo  odmienny  charakter  niż  jeszcze kilkanaście  lat  temu.  Nie
jesteśmy tylko biernymi  widzami  czy czytelnikami,  lecz  sami  współtworzymy media,  zamieszczając
zdjęcia czy filmy. Jeżeli nasze zdjęcie czy film pokazuje inną osobę, którą można rozpoznać, a która
jednocześnie nie jest osobą publiczną ani nie stanowi elementu jakiegoś większego skupiska osób,
musimy uzyskać zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku oraz zgodę na jego przetwarzanie. Brak
takiej zgody może skutkować odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dóbr osobistych oraz RODO. Co
istotne, prawa do wizerunku nie można się zrzec, dlatego nie jest możliwe uzyskanie zgody na niemal
wieczną  eksploatację  cudzego  wizerunku  oraz  we  wszelkim  możliwym  kontekście.  Dopuszczalne
wydaje się za to czasowe zobowiązanie do niewykonywania tego prawa, tj. niecofania udzielonej zgody
na eksploatację wizerunku. W takiej sytuacji jednak nadal ważne jest możliwie precyzyjne określenie
sposobu i kontekstu wykorzystywania wizerunku, aby uniknąć zarzutu przekroczenia granic udzielonej
zgody.
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Katarzyna Pikora (radca prawny, praktyka własności intelektualnej, kancelaria Wardyński i Wspólnicy)
Katarzyna Szczudlik (adwokat, praktyka prawa nowych technologii, kancelaria Wardyński i Wspólnicy)
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2. Rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej szczegół całości, teoria i
praktyka

Rozpowszechnianie wizerunku jest nieodzownym elementem funkcjonowania mediów  – zarówno tych
tradycyjnych, jak i tak zwanych „nowych mediów”. Brak wizerunku w utworze audiowizualnym oznacza
de facto brak ludzkich postaci,  a bez nich przekazy medialne nie mają racji  bytu. O ile, zgodnie z
obowiązującymi regulacjami, zasadą jest obowiązek uzyskania zezwolenia osoby przedstawianej, o tyle
owa zgoda nie jest wymagana, gdy wizerunek danej osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie,  krajobraz czy publiczna impreza. Taki zakres wyłączenia wydaje się czytelny, wręcz
intuicyjny, ale jak je stosować w praktyce? Odpowiedź nie jest już tak oczywista i wymaga szerszej
analizy.

Czym jest wizerunek?

Nie sposób rozważać istoty wizerunku jako szczegółu całości, nie rozstrzygając, czym jest wizerunek.
Choć  jest  to  pojęcie  kluczowe dla  sztuk  wizualnych,  obowiązujące  przepisy  nie  zawierają  definicji
legalnej  wizerunku.  W  związku  z  tym,  chcąc  mówić  o  tym  problemie,  posiłkować  się  trzeba
wypracowanym dorobkiem orzeczniczym oraz naukowym.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „wizerunek” oznacza czyjąś podobiznę na rysunku, obrazie,
zdjęciu  itp.  oraz  sposób,  w jaki  dana osoba  lub  rzecz  jest  postrzegana i  przedstawiana.  Bardziej
szczegółowych definicji wizerunku dostarczają przedstawiciele doktryny, którzy wskazują, że wizerunek
to wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę
danej osoby[1]. Wizerunek jest powszechnie wskazywany w literaturze jako dobro osobiste, na które
składają się  cechy pozwalające odróżnić  czy scharakteryzować daną osobę[2].  Jest  on najczęściej
kojarzony  z  cechami  zewnętrznymi  danej  osoby,  a  zwłaszcza  z  jej  twarzą,  ale  wedle  opinii
prezentowanej w części literatury nie powinien być zawężany jedynie do cech anatomicznych danego
człowieka[3].

Na wizerunek składa się ogół zewnętrznych cech, które w oczach publiczności charakteryzują daną
osobę. Chodzi zarówno o cechy naturalne jak kształt i kolor oczu, jak i o elementy charakteryzacji czy
ubioru (np. okulary, fryzura, makijaż, ubiór, rekwizyt), o ile tylko, w oderwaniu lub w łączności z innymi
cechami,  są one dla danej  osoby charakterystyczne.  Co istotne,  niektórzy przedstawiciele doktryny
rozszerzają  pojęcie  wizerunku  także  o  głos,  a  niekiedy  również  używanie  charakterystycznych
powiedzonek, szczególny sposób poruszania się, zachowania, gest[4].

Wskazane wyżej definicje wizerunku korespondują z orzecznictwem sądów powszechnych, zgodnie z
którym wizerunek to dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na
identyfikację danej osoby wśród innych ludzi, bądź też: skonkretyzowane ustalenie obrazu fizycznego
człowieka, zdatne do zwielokrotnienia i rozpowszechnienia[5].

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę w jednym z orzeczeń, że w powyższe ramy można włączyć dodatkowe
elementy związane z wykonywanym zawodem, jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się, inne
elementy identyfikujące, np. okulary, fryzura czy nawet szczególna linia profilu bądź charakterystyczny
cień[6].

Jak widać, linia orzecznicza zbieżna jest z poglądami przedstawicieli doktryny, którzy wypracowali pole
znaczeniowe  pojęcia  wizerunku,  w  większości  spójne  i  nieodbiegające  od  ogólnie  przyjętego
rozumienia tej kwestii.

Wymóg rozpoznawalności

Podstawowym kryterium uznania przedstawienia danej osoby za wizerunek jest jego rozpoznawalność
dla osób trzecich.

Decydujące  znaczenie  dla  stwierdzenia  przez  sądy  spełnienia  wymogu  rozpoznawalności  mają
następujące okoliczności:



1.  osoba  powinna  być  rozpoznawalna  na  podstawie  cech  obiektywnie  uznawanych  za
charakterystyczne,  np.  twarz,  określone  cechy  anatomiczne,  cały  obraz  fizyczny  lub  jego
charakterystyczny fragment;
2. przedstawione cechy charakterystyczne pozwalają rozpoznać i zidentyfikować konkretną osobę, nie
zaś wywołać jedynie skojarzenie z określoną osobą lub wyobrażenie o tej osobie;
4. sportretowana osoba powinna być rozpoznawalna nie tylko dla wąskiego kręgu osób najbliższych,
lecz również dla osób trzecich, w otoczeniu których często przebywa, np. sąsiadów.

Tylko wtedy, gdy wymóg rozpoznawalności jest spełniony, może dojść do naruszenia wizerunku.

Wizerunek jako szczegół całości

Rozpowszechnianie  wizerunku,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych, wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Jednym z wyjątków, kiedy uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane, jest rozpowszechnianie wizerunku
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (art.
81 ust. 2 pkt 2 pr. aut.)

Co istotne, ustawa nie określa katalogu zamkniętego okoliczności zwalniających z wymogu uzyskania
zgody na rozpowszechnianie wizerunku, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę określenie „takiej
jak”. Przewidzianą w przepisie „całością” mogą być zatem również np. manifestanci, grupa siedzących
na trybunach kibiców, kolarski peleton czy audytorium wykładu.  Wizerunek osoby biorącej  udział w
opisanych wyżej wydarzeniach zbiorowych nie będzie podlegał ochronie i osoby te nie będą mogły
domagać się zaprzestania jego rozpowszechniania.

O ile jednak nie budzi wątpliwości fakt, że ochronie nie podlega wizerunek stanowiący szczegół całości
i że może nią być dowolna forma zbiorowości, o tyle nie jest jasne, od którego momentu wizerunek
stanowi szczegół całości, tj. kiedy przestaje on być jednym z wielu indywidualnych wizerunków.

Kiedy wizerunek jest szczegółem całości?

Z uwagi na różnorodność sytuacji, w jakich dochodzi do utrwalenia wizerunku, a także z uwagi na różne
formy jego prezentacji, nie można jednoznacznie określić liczby postaci, których wizerunki stanowiłyby
całość pozwalającą na rozpowszechnianie ich bez zgody osób sportretowanych.

Judykatura  wypracowała  w  tym  zakresie  kryterium  w  postaci  relacji  między  wizerunkiem  osoby
domagającej się ochrony a pozostałymi elementami treści sceny, w której utrwalone zostały wizerunki.
Zgodnie  z  powszechnie  przyjętym  stanowiskiem  rozpowszechnianie  wizerunku  nie  wymaga
zezwolenia,  jeśli  stanowi  on  jedynie  element  akcydentalny  lub  akcesoryjny  przedstawionej  całości.
Innymi słowy dopóki  wizerunek stanowi jedynie „tło”  dla przedstawionego planu,  dopóty nie będzie
wymagana zgoda na jego rozpowszechnianie.

Aby możliwie precyzyjnie określić istotność wizerunku dla analizowanego przypadku, przeprowadza się
test,  zgodnie z którym wykorzystanie wizerunku nie wymaga zgody tylko wtedy,  jeżeli  w razie jego
usunięcia nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia. Natomiast jeżeli dominantą kadru jest
wizerunek  konkretnej  osoby  (np.  gdy  fotograf  skupia  się  na  jednej  osobie,  eksponuje  ją),
rozpowszechnianie wymaga zgody osoby przedstawionej w kadrze[7].

W poszczególnych wyrokach za wizerunek jako element całości zostało uznane:

- ujęcie kelnera jako „tła” w filmie z lokalu gastronomicznego – „wyeksponowany”, statyczny kelner,
widziany przez ok. 10 sekund, stający się na pewien czas istotną postacią relacji,  już się w tym -
zakresie nie mieści[8]
- zdjęcie uczestników mszy czy pielgrzymki[9]
- zdjęcie klasowe[10].



Z kolei  jako przykład wizerunku, który nie może być rozpowszechniany bez zezwolenia, judykatura
powołuje ujęcie, w którym fotograf wybiera z tłumu określoną postać, kadruje ją, powiększa, przybliża
itp. Nie powinno się to już mieścić w omawianym wyłączeniu[11].

Wizerunek zbiorowy

Wizerunek  akcesoryjny  względem  całości  należy  przeciwstawić  tzw.  „wizerunkowi  zbiorowemu”.
Wizerunek  zbiorowy  oznacza  ustalenie  wizerunków  grupy  osób,  które  jednak  nie  funkcjonują  w
odbiorze społecznym jako nowa jakość, lecz jedynie jako efekt ustalenia w tym samym miejscu i czasie
na jednym nośniku. Inaczej rzecz ujmując, jest nim przedstawienie więcej niż jednego wizerunku, w
sytuacji gdy wizerunki te nie tworzą całości, ale funkcjonują odrębnie.

Wizerunek zbiorowy jako taki nie funkcjonuje w sensie legislacyjnym czy prawnym, ale można mieć z
nim  do  czynienia  w  praktyce.  Jako  przykład  wizerunku  zbiorowego  w  literaturze  przytacza  się
wizerunek  młodej  pary,  członków  grupy  muzycznej  czy  medalistów  sportowych.  Takie  przykłady
podmiotów tzw. wizerunku zbiorowego nie budzą kontrowersji, bowiem każdy z owych podmiotów jest
istotnym elementem przedstawianej sceny czy wydarzenia, bez którego nie sposób byłoby mówić o
jego  tożsamości.  W  takim  wypadku  wymagane  jest  uzyskanie  zgody  wszystkich  przedstawianych
podmiotów na rozpowszechnianie ich wizerunku.

Praktyczna ocena wizerunku jako szczegółu całości

Jak zatem w praktyce należy interpretować przywołane wyżej stanowiska doktryny i judykatury?

Zgodnie  z  wypracowaną  praktyką  akcesoryjność  (sjp.  dodatkowy,  uzupełniający,  drugorzędny)czy
akcydentalność  (sjp.  przypadkowy, przygodny, okolicznościowy)  wizerunku ma miejsce,  gdy jego
usunięcie bądź pominięcie nie wpływa na treść i  charakter  materiału,  który ten wizerunek zawiera.
Biorąc  za  przykład  zdjęcie  grupy  pielgrzymów witających  papieża  podczas  jego  przejazdu  ulicami
miasta,  albo  kibiców  zgromadzonych  w  jednym z  sektorów  stadionu  podczas  meczu  piłkarskiego,
należy stwierdzić, że usunięcie wizerunku jednej osoby z opisanej wyżej grupy nie sprawi, że zdjęcie
zmieni  swoje  znaczenie.  Taki  pojedynczy  wizerunek  nie  wpływa  bowiem  na  charakter  czy  treść
materiału. Nie jest zatem potrzebna zgoda na rozpowszechnianie podobnych zdjęć ze zgromadzonymi
w jednym miejscu licznymi wizerunkami noszącymi znamiona zbiorowości.

Odwrotnej  oceny  należałoby  natomiast  dokonać  w  odniesieniu  do  zdjęcia  przechodnia
przedstawionego na pierwszym planie,  na tle grupy pozostałych spacerujących osób,  które ma np.
obrazować  sposób ubierania  czy  modę panującą wśród mieszkańców danego regionu.  Wizerunek
takiego przechodnia, gdyby zajmował on przeważającą część zdjęcia, nie powinien być traktowany jako
element akcesoryjny, bez którego zdjęcie miałoby identyczny wydźwięk i charakter.

Rozważając  każdorazowo,  czy  dany  wizerunek  stanowi  szczegół  całości,  a  w  konsekwencji  czy
rozpowszechnianie wizerunków nie wymaga zgody osób przedstawianych, należy mieć na uwadze, że
komentowany  wyjątek  został  przewidziany  w  ustawie  w  celu  zapewnienia  swobody  prowadzenia
działalności prasowej, sprawozdawczej i relacyjnej. Tym samym wszelkie wątpliwości co do działalności
mediów winny być interpretowane z uwzględnieniem celu publikacji  i  odbioru analizowanego ujęcia
przez przeciętnego odbiorcę.
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3. Wizerunek osoby publicznej

Jak  wskazuje  orzecznictwo,  „wizerunek  to  dostrzegalne,  fizyczne  cechy  człowieka,  tworzące  jego
wygląd i pozwalające na identyfikację danej osoby wśród innych ludzi”[1]. Przyjmuje się, że wizerunek
to nie tylko anatomia postaci,  ale również inne elementy identyfikujące, takie jak charakterystyczne
okulary, fryzura, ubiór czy rekwizyt. Może to być nawet charakterystyczny sposób zachowania, profil
czy specyficzny cień. Nietrudno zidentyfikować choćby po konturze sylwetki takie postaci jak Charlie
Chaplin  (czy  właściwie wykreowaną przez  aktora  postać  sceniczną),  Elvis  Presley  czy np.  Donald
Trump. Wizerunek musi jednak zawsze umożliwiać rozpoznanie osoby.

Do naruszenia wizerunku dochodzi przez jego rozpowszechnienie. Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych wykorzystanie wizerunku osoby publicznej jest legalne, jeżeli:

- osoba ta jest powszechnie znana,
- wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, w szczególności -
politycznych, społecznych lub zawodowych.

W ustawie nie ma definicji „osoby powszechnie znanej”, ale brak ten uzupełnia obszerne orzecznictwo.
Zdaniem Sądu Najwyższego grono to „obejmuje osoby, które wprost lub w sposób dorozumiany godzą
się na podawanie do publicznej  wiadomości  wiedzy o swoim życiu”.  Jak  podkreśla sąd,  nie  są to
wyłącznie aktorzy, piosenkarze czy politycy, ale również osoby znane z prowadzenia innej działalności,
na  przykład  gospodarczej  lub  społecznej[2].  Nie  chodzi  zatem tylko  i  wyłącznie  o  osoby  pełniące
funkcje publiczne,  gdyż istotnym kryterium dla tej  oceny jest  kwestia zdobytej  rozpoznawalności[3].
Mogą  to  być  zarówno  osoby,  które  świadomie  zdecydowały  się  na  życie  w  świetle  publicznego
zainteresowania,  jak i  zwyczajni  ludzie,  którzy stali  się rozpoznawalni  np.  jako uczestnicy głośnych
wydarzeń czy sprawcy poważnych przestępstw.

Przy ocenie naruszenia kłopotliwe może być stwierdzenie, czy wizerunek wykonany został w związku z
pełnieniem  funkcji  publicznych.  Przy  ocenie  naruszenia  kłopotliwe  może  być  stwierdzenie,  czy
wizerunek wykonany został w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Nie ma wątpliwości, że tak jest
w  przypadku  wizerunku  premiera  sfotografowanego  w  trakcie  wygłaszanego  exposé  czy  podczas
oficjalnej wizyty. Czy jednak tak samo należy traktować przedstawienie premiera w sytuacji prywatnej,
np.  podczas  wycieczki  rowerowej  z  rodziną?  W tym przypadku  sądy  zdają  się  rozszerzać  zakres
dopuszczalnej  ingerencji  w życie prywatne osób publicznych.  Jak ocenił  to Trybunał  Konstytucyjny,
„ochrona sfery życia prywatnego podlega pewnym ograniczeniom, uzasadnionym „usprawiedliwionym
zainteresowaniem”[4].  Osoby  publiczne  muszą  godzić  się  z  zainteresowaniem  opinii  publicznej,
wkraczającym również w życie prywatne. Granicą – jak podkreślają sądy – jest jednak zawsze sfera
życia intymnego, w którą wkraczają robiący z ukrycia zdjęcia paparazzi.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się na jeszcze jedną, niewyrażoną wprost w przepisie przesłankę
celu rozpowszechniania. Wizerunek może być rozpowszechniany jedynie w celu relacjonowania funkcji
publicznych wykonywanych przez daną osobę, jeżeli może to mieć znaczenie dla oceny tej osoby jako
osoby publicznej.  W tym przypadku można mieć  wątpliwości,  do jakiego stopnia tak określony  cel
rozpowszechniania  może  uzasadniać  publikowanie  wizerunku  wykonanego  w  sytuacji  prywatnej,
niezwiązanej z pełnioną funkcją publiczną. Jak zauważył Sąd Najwyższy, „nie ulega wątpliwości, że w
odniesieniu  do  osób  prowadzących  działalność  publiczną,  wkraczanie  w  sferę  prywatności  jest  w
szerszym zakresie usprawiedliwione niż w stosunku do osób nienależących do tej kategorii. (…) zakres
prawa do wolności  wypowiedzi  trzeba rozważać przy uwzględnianiu tradycji  i  poczucia tolerancji  w
danym  społeczeństwie”[5].  Nie  zmienia  to  faktu,  że  również  w  stosunku  do  osób  prowadzących
działalność publiczną ingerencja w sferę prywatności może następować jedynie wyjątkowo, np. jeśli
istnieje zależność pomiędzy zachowaniem w sferze prywatnej a działalnością publiczną danej osoby.
(…)
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