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__________________________________________ 
(imię i nazwisko małoletniego) 

_____________________, dnia _____________ roku 

 
__________________________________________ 

(adres zamieszkania) 

 

 
__________________________________________ 

(PESEL) 
 
Do: 
FremantleMedia Polska sp. z o.o. 
ul. Wołodyjowskiego 46A 
02-724 Warszawa 

OŚWIADCZENIE 
 
1. My, niżej podpisani oświadczamy, że znane są nam założenia audycji telewizyjnej pod tytułem MAM TALENT 
(dalej „Audycja”) realizowanej przez FremantleMedia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej 
„Fremantle”) i jako przedstawiciele ustawowi posiadający pełnię praw rodzicielskich w stosunku do 
małoletniego _______________________________________, w związku z jego udziałem w Audycji 
oświadczamy, że wyrażamy zgodę na to, aby jego wizerunek, w tym cechy wynikające z fizycznej podobizny lub 
zachowania małoletniego, głos i/lub wypowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli Fremantle uzna to za 
stosowne (dalej łącznie jako „Wizerunek”) - w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów - zostały 
wykorzystane w Audycji oraz w innych audycjach lub przekazach produkowanych przez Fremantle oraz inne 
podmioty w związku z Audycją, w szczególności przez nadawcę Audycji. 
2. Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego 
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z Wizerunku małoletniego na wszystkich znanych polach 
eksploatacji w związku z eksploatacją Audycji. W szczególności dotyczy to emisji i reemisji telewizyjnej i 
radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania w sieci 
multimedialnej i Internecie, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
dostęp do Wizerunku małoletniego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w prasie drukowanej i 
magazynach. 
3. Zezwolenie (upoważnienie) powyższe obejmuje także rozpowszechnianie Wizerunku małoletniego w celach 
reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji programów telewizyjnych, audycji i przekazów, w 
których rozpowszechniany jest Wizerunek - na wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności dotyczy 
to emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, 
rozpowszechniania w sieci multimedialnej i Internecie, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp do Wizerunku małoletniego w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 
4. Fremantle oraz innym podmiotom, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia woli przysługuje 
wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania Wizerunku, w całości ewentualnie w postaci 
dowolnych fragmentów.  
5. Rozpowszechnianie Wizerunku małoletniego zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z 
obowiązkiem zapłaty na jego i naszą rzecz, ani na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub 
odszkodowania z tego tytułu. 
6. Zobowiązujemy się nie odwoływać niniejszego zezwolenia. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego 
zezwolenia zobowiązujemy się solidarnie do pokrycia Fremantle i/lub innym podmiotom działającym w jej 
imieniu wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem naszej zgody (m.in. kosztów wykonania nowego 
wideogramu). 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
(własnoręczne podpisy opiekunów prawnych) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSOBY MAŁOLETNIEJ I JEJ PRZEDSTAWICIELI 
USTAWOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM OSOBY MAŁOLETNIEJ W AUDYCJI TELEWIZYJNEJ 
INFORMACJA DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 Masz mniej niż 18 lat? Przeczytaj lub poproś rodzica, 
aby Ci to przeczytał i wyjaśnił: 

Administrator danych osobowych 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest FremantleMedia Polska sp. z o.o., 02-724 Warszawa, ul. 
Wołodyjowskiego 46A („Fremantle” lub „Administrator”). Z Fremantle można skontaktować się pisząc na 
adres siedziby lub na adres email: biuro@fremantle.com 
 

Cześć. Jesteśmy FremantleMedia Polska –  
producentem „MAM TALENT”, w którym Ty będziesz 
brać udział! 

Możesz się z nami skontaktować, pisząc maila na adresy 
podane obok: 

 
Fremantle otrzymał Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL) i dane 
osoby, którą się opiekujesz (dalej „Uczestnik”) (imię, nazwisko, wizerunek, utrwalenie głosu oraz wszelkie 
inne charakteryzujące Uczestnika informacje utrwalone w zarejestrowanym materiale) od Ciebie lub 
odpowiednio od Uczestnika, gdy Uczestnik wziął udział w materiale realizowanym do audycji programu 
„MAM TALENT” oraz innych audycji i przekazów tworzonych przez Fremantle (dalej łącznie „Audycja”) 
poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby 
Audycji („Oświadczenie”).  

Twoje imię i nazwisko, nagranie Twojej twarzy  

lub sylwetki to dla nas dane osobowe, czyli 
informacje, które pozwalają Cię odróżnić od innych 
uczestników nagrania. 

Twoje dane osobowe zostały do nas przekazane, 
ponieważ zgodę na to wyraziła osoba, która się Tobą 
opiekuje. 

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna  
 

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora: 
a) w celu uzyskania i odnotowania Twojej zgody na udział Uczestnika w nagraniu Audycji, 
b) dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym związanymi z przetwarzaniem Twoich 

danych osobowych, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa). 

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora: 
a) w celu nagrania, emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji Audycji, a także w związku z 

przechowywaniem takich nagrań w celach archiwalnych, 
b) w celu promocji oraz budowania wizerunku Fremantle w związku z rozpowszechnianiem i promocją 

Audycji, 
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym związanymi z 

udziałem Uczestnika w Audycji i/lub z przetwarzaniem jego danych osobowych, a także 
zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Podanie danych osobowych Twoich i Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego złożenia 
Oświadczenia i wzięcia przez Uczestnika udziału w Audycji.  

Zbieramy informacje o Tobie, abyś mógł (mogła) 
uczestniczyć w nagraniu Audycji i pojawić się w telewizji 
oraz na stronach internetowych związanych z Twoim 
udziałem w Audycji.   

Wykorzystujemy Twoje dane, aby bronić naszych praw i 
wykonywać obowiązki, jakie nakłada na nas prawo. 

 

Tobie i Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, a także prawo ich 
sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych i danych osobowych Uczestnika, o 
ile będą miały zastosowanie. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych 
osobowych i danych osobowych Uczestnika przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe 
wskazane są wyżej. 
 

Kiedy tylko będziesz chciał (chciała) dowiedzieć się, 
jakie informacje o Tobie posiadamy, z pomocą Twojego 
rodzica skontaktuj się z nami. 

Jeśli informacje, które mamy o Tobie, są 
nieprawidłowe, powiedz to nam – zmienimy je na 
poprawne. 

Możesz też powiedzieć nam, że nie chcesz już, abyśmy 
znali Twoje imię i nazwisko lub inne informacje o Tobie. 
Jeśli będziemy mogli – usuniemy te informacje. 

Jest taki organ, do którego możesz (z pomocą rodzica) 
złożyć skargę na to, co robimy z informacjami o Tobie. 
Jego nazwę zapisaliśmy obok:  

 

Odbiorcy danych 
 

W razie konieczności Twoje dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone podmiotom 
współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów, w tym umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora w 
zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli lub usług konsultingu, osobom 
uczestniczącym w procesie nagrania, nadawania i rozpowszechniania Audycji. Twoje dane mogą w razie 
potrzeby zostać również przekazane do nadawcy Audycji. 
Zwracamy uwagę, że wszelkie produkcje realizowane przez Administratora mogą mieć międzynarodową 
dystrybucję. 

Wiele osób pomaga nam w stworzeniu Audycji. Czasem 
muszą poznać informacje o Tobie, aby nagrać lub 
rozpowszechnić Audycję z Twoim udziałem. Będziemy 
się starać, aby jak najmniej osób dostało te informacje.  

Okres przechowywania danych 
 

Twoje dane osobowe i dane osobowe Uczestnika będą przechowywane:  
a) przez okres realizacji i eksploatacji Audycji (nagrane audycje przechowujemy dla celów 

archiwalnych przez czas nieokreślony); 
b) przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, 

uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku. 
 

Informacje o Tobie będziemy mieć co najmniej przez 
czas, w którym będziemy nagrywać i nadawać Audycję z 
Twoim udziałem.  

 

 

  ……………. 
(podpis opiekuna) 


