
 

Poznań, ………………………….… 2023 r.  

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO 

Ja, niżej podpisany/a, działając jako rodzic/opiekun prawny małoletniej/małoletniego 

 

…………………………………………………………………………………….………………………………. (dalej jako: Małoletni),  

niniejszym wyrażam zgodę na udział Małoletniego w roli uczestnika Konkursu / modela / modelki oraz wyrażam 

zgodę na przetwarzanie (w tym na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie) wizerunku Małoletniego w 

ramach przeprowadzonego konkursu KREATOR (dalej jako: Konkurs), którego organizatorem jest spółka pod 

firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – akta rejestrowe przechowywane przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników podatku od towarów i usług – NIP 

7770000488, kapitał zakładowy – 362 346 000,00 PLN (dalej jako: Organizator) w celach informacyjnych 

dotyczących Konkursu, w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Konkursu i jego kolejnych edycji 

oraz promocji innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także w celach 

informacyjnych, reklamowych, marketingowych i promocyjnych w ramach działalności Organizatora. 

Powyższa zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie wizerunku 

Małoletniego: 

1) na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, plakatach i billboardach, 

2) na portalach/ mediach społecznościowych (np. LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter), 

3) w ramach sprawozdań, podsumowań Konkursu oraz 

4) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

5) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

6) publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

 

Jednocześnie zgadzam się, by dla realizacji ww. celów wizerunek Małoletniego (utrwalony w postaci fotografii lub 

video) – przed jego rozpowszechnieniem – został poddany obróbce graficznej (m.in. retusz, zmiana kadrowania i 

inne tym podobne modyfikacje) dokonywanej przez Organizatora lub osoby upoważnione przez Organizatora, z 

tym zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku Małoletniego w sposób 

powodujący naruszenie moich dóbr osobistych.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartą w 

Regulaminie Konkursu oraz ją akceptuję. 

Nadto, oświadczam, że jestem świadomy/a, iż - w przypadku gdy Małoletni występuje w roli modelki/modela -  

fryzura powstała w wyniku strzyżenia, modelowania, farbowania, układania oraz innych czynności fryzjerskich 

podjętych w ramach przeprowadzenia Konkursu może odbiegać od zamierzonego efektu oraz nie sprostać 

oczekiwaniom wizualnym moim/ Małoletniego lub uczestnika Konkursu. Fryzura zostanie wykonana wg. uznania 

uczestnika Konkursu, co może spowodować zmianę koloru lub długości włosów oraz zmianę makijażu. Jestem 

świadomy/a, że brak osiągnięcia zamierzonego efektu oraz niezadowolenie z wyglądu zewnętrznego wskutek 

powstałej fryzury nie uprawnia mnie do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora lub uczestnika 

Konkursu w imieniu własnym lub w imieniu Małoletniego. 

 

………………………………………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


