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Miasto………..………., dn. …………………..2018 rok   

 

OŚWIADCZENIE - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

(UPOWAŻNIENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1
 NA UDZIAŁ DZIECKA W AUDYCJI 

TELEWIZYJNEJ „Bake Off – Junior” * 

 

Dane osobowe dziecka - uczestnika Audycji 

 a) imię i nazwisko: ………………………………………………………………................................... 

 b) rok urodzenia: ……………………………………………………………………………………....…. 

 c) adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 d) PESEL ………………………………………………………………....................................................... 

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
2
 (wszystkich, którzy są uprawnieni do reprezentowania osoby 

niepełnoletniej): 

1.  

 a) imię i nazwisko: ………………………………………………………………................................... 

 b) rok urodzenia:……………………………………………………………………………………....…. 

 c) adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 d) PESEL ………………………………………………………………....................................................... 

 a) imię i nazwisko: ………………………………………………………………................................... 

 b) rok urodzenia:……………………………………………………………………………………....…. 

 c) adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 d) PESEL ………………………………………………………………....................................................... 

 

 

                                                 
1,
 
2, 3 

(niepotrzebne skreślić) 
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2.  

 

a) imię i nazwisko: ………………………………………………………………................................... 

 b) rok urodzenia:……………………………………………………………………………………....…. 

 c) adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 d) PESEL ………………………………………………………………....................................................... 

 a) imię i nazwisko: ………………………………………………………………................................... 

 b) rok urodzenia:……………………………………………………………………………………....…. 

 c) adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 d) PESEL ………………………………………………………………....................................................... 

 

  

Niniejszym, jako rodzic z pełnią praw rodzicielskich/opiekun prawny
3
 wyżej wskazanego dziecka, w związku z 

udziałem dziecka w audycji telewizyjnej pod tytułem „Bake Off - Junior”, wyrażam nieodpłatnie, nieodwołalną 

zgodę, aby wizerunek  dziecka i/lub jego głos oraz jego wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli Producent - 
Jake Vision sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Telewizja Polska S.A. uzna to za stosowne) – w całości lub w 

postaci dowolnych fragmentów – zostały wykorzystane w ww. audycji, tworzonej przez Producenta,  emitowanej 

przez stacje telewizyjne Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innych nadawców 

rozpowszechniających programy telewizyjne Telewizji Polskiej S.A., jak również w przygotowywanych przez te 

podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących/związanych z audycją lub stacjami telewizyjnymi 

emitującymi audycję. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego 

(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi dziecka na 

wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

i) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym 

m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

ii) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w 

tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

iii) wprowadzanie do obrotu w/w utrwaleń, 

iv) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 

v) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw 

pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach 

dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z 

towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice 

downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje 

kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych 

i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników 
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telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS 

itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

vi) publiczne wykonanie, 

vii) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych 

posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. 

komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub 

komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 

viii)  wystawianie, 

ix)  wyświetlanie, 

x) użyczanie i/lub najem, 

xi) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez 

stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 

telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym 

Internetu) itp., 

xii) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy 

wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, 

IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

xiii) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, 

jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 

Producentowi i Telewizji Polskiej S.A. przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania 

wizerunku dziecka, jego głosu oraz wypowiedzi – w całości lub w postaci dowolnych fragmentów. 

Producentowi i Telewizji Polskiej S.A. przysługuje prawo do zestawiania wypowiedzi dziecka i/lub wykonania 

artystycznego z innymi utworami, skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pól 

eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych dziecka. 

Dodatkowo, mając świadomość, że z punktu widzenia programowych, artystycznych i organizacyjnych założeń 

przedmiotowego programu, wymaga on zachowania poufności – niniejszym zobowiązuję się do utrzymywania w 

tajemnicy, nieprzekazywania osobom trzecim oraz niewykorzystywania dla własnych celów lub w interesie osób trzecich 

wszelkich informacji udostępnionych mi przez Producenta i Telewizję Polską S.A., lub jakikolwiek inny podmiot/osobę 

działającą w ich imieniu, w związku z realizacją przedmiotowego programu.  

 

Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych. Oświadczam też, że w 

całości przeczytałem(am) treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

 

 

 

 

                                                                 

 ………………………………………..................................................................................................................... 

                                                                                       (własnoręczne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)          

       


