
Załącznik Nr 1 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA JAKO UCZESTNIKA 

CASTINGU, 

W TYM NA WYKORZYSTANIE JEGO WIZERUNKU 

 

A. Oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym sprawującym władzę 

rodzicielską nad Uczestnikiem Castingu i w związku z tym oświadczam, że jestem 

należycie uprawniony(a) do wyrażenia jednoosobowo zgód/oświadczeń, o których 

mowa w niniejszym dokumencie. Z tytułu złożonych w niniejszym dokumencie 

zgód/oświadczeń ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność. Jako opiekun 

prawny/rodzic dziecka zgłaszanego do udziału w castingu do odcinków pierwszego 

sezonu audycji pt. „Turbokozak-junior”, zwanej dalej „Audycją” (dalej „Casting”), 

którego dane osobowe zostały wpisane w formularzu zgłoszeniowym do Castingu, 

dokonując zgłoszenia do udziału w Castingu i składając niniejsze oświadczenie, 

potwierdzam w stosunku do CANAL+POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. 

Gen. W. Sikorskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000468644, 

o nr NIP: 521-00-82-774 (dalej „CANAL+POLSKA”), jej podwykonawców, w tym 

firmy produkującej Audycję na zlecenie CANAL+POLSKA, że: 

 

1) jestem twórcą nagrania wideo, w którym został utrwalony wizerunek, głos, 

zachowanie Uczestnika Castingu oraz artystyczne wykonanie/ ewentualne utwory 

- przekazanego wraz ze zgłoszeniem do udziału w Castingu, zdefiniowanego w 

Regulaminie jako Nagranie (zwanych dalej łącznie jako „Wizerunek”), 

 

2) wyrażam zgodę na udział dziecka/Uczestnika Castingu w Castingu zgodnie z art. 8 

ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

 

3) wyrażam nieodpłatnie bezwarunkową zgodę na wykorzystanie Wizerunku 

Uczestnika Castingu oraz nagrania, przekazanych na podstawie Regulaminu 

Castingu na potrzeby przeprowadzenia Castingu zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie Castingu, w tym w celu wyłonienia osób, które zostaną zaproszone 

do wystąpienia w Audycji; 

 

4)  wyrażam nieodpłatnie bezwarunkową zgodę na wykorzystanie Wizerunku 

Uczestnika Castingu oraz nagrania na wszelkich polach eksploatacji, w tym 

wymienionych w pkt. B poniżej, 

 

5) powyższe zezwolenia (upoważnienie) obejmują prawo do korzystania z Wizerunku 

Uczestnika Castingu oraz nagrań przez CANAL+POLSKA (oraz przez podmioty 

upoważnione przez CANAL+POLSKA) na wszelkich polach eksploatacji wskazanych 

w pkt. B poniżej, 

 



6) niniejsza zgoda (upoważnienie) na wykorzystanie Wizerunku Uczestnika Castingu 

obowiązuje bez ograniczeń terytorialnych, przez cały czas trwania Castingu i 

podejmowania decyzji o wyborze do Audycji, od dnia dokonania zgłoszenia oraz 

również przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zakończenia Castingu 

wskazanej w Art. 1 ust. 6 Regulaminu, przy czym w przypadku zgłoszenia reklamacji 

związanej z Castingiem, Nagrania wraz z Wizerunkiem Uczestnika mogą być 

wykorzystywane przez cały okres trwania postępowania reklamacyjnego, do jego 

zakończenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, 

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia wszelkich 

obowiązków prawnych;  

 

7) jestem należycie uprawniony(a) do złożenia powyższych oświadczeń oraz 

udzielenia zgód, moja zgoda jest wystarczająca i w związku z tym CANAL+POLSKA 

nie jest zobowiązany do uzyskania zgód/ oświadczeń od innych osób, w 

szczególności od innych opiekunów prawnych/rodziców;  

 

8) treść niniejszego dokumentu jest dla mnie zrozumiała oraz ani ja, ani Uczestnik 

Castingu, nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem 

Wizerunku Uczestnika Castingu na podstawie niniejszego dokumentu.  

 

B. Pola eksploatacji zgodnie z ust. A pkt 4) powyżej, wszelkie pola eksploatacji 

konieczne do korzystania z materiału z Wizerunkiem (nagrania), a w szczególności:  

 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiału z Wizerunkiem/Nagrania - 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami materiału z 

Wizerunkiem/Nagrania, na których materiał z Wizerunkiem utrwalono/Nagraniem 

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

 

3) w zakresie rozpowszechniania materiału z Wizerunkiem/Nagrania w sposób inny 

niż określony w pkt 2 – publiczne wystawienie czy odtworzenie, 

 

4) umieszczenie materiału z Wizerunkiem/Nagrania w sieci wewnętrznej, w tym sieci 

intranet, a także udostępnienie w sieci Internet z dostępem ograniczonym 

wyłącznie dla CANAL+POLSKA lub pracowników/współpracowników, 

podwykonawców (w tym firmy produkcyjnej), np. wysłanie materiału z 

Wizerunkiem (Nagrania) za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

 

4) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci operacyjnej), sieci 

komputerowej, mobilnej lub multimedialnej, umieszczanie w bazach danych.  

 

5) publiczne wyświetlenie czy odtworzenie materiału z Wizerunkiem/Nagrania.   

 

 


