
  Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „VIVO! z Pasją” 
 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO  
NA BEZPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

 
 
 
Ja, ………………………………………………………..……, legitymujący się dowodem 

osobistym nr/seria…………………………………………., jako opiekun prawny 

……………………………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika 

konkursu VIVO! z Pasją), zwanego/zwanej dalej Uczestnikiem, udzielam zgody spółkom  

Goodfellows Sp. z o.o. oraz VIVO Poland Sp. z o.o. – obie spółki z siedzibami w Warszawie, 

na bezpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika uwiecznionego na 

zdjęciach cyfrowych podczas finału 3 Urodzin VIVO! Krosno w dniu 3 października 2020r na 

polach eksploatacji wskazanych w §  10 pkt 4 Regulaminu Konkursu „VIVO! z Pasją” wraz 

z przeniesieniem praw autorskich na osoby trzecie (dalej: „Zdjęcie”). Zdjęcie będzie 

udostępniane przez czas, na który udzielona została spółkom  Goodfellows Sp. z o.o. oraz 

VIVO Poland Sp. z o.o. licencja na jego rozpowszechnianie (o ile udzielenie licencji było 

konieczne) w określonych  mediach  i lokalizacjach przez twórcę  lub do czasu cofnięcia przeze 

mnie niniejszej zgody, którą to zgodę mogą cofnąć w każdym czasie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie 

oświadczam, że takie wykorzystanie Zdjęcia zawierającego wizerunek Uczestnika nie stanowi 

naruszenia moich dóbr osobistych. 

Zgoda obejmuje korzystanie z wizerunku na terytorium Polski, i poza granicami Polski, przez 

okres 12 miesięcy licząc od dnia 3 października 2020 w: prasie, Internecie, na materiałach 

outdoor, materiałach POS, w materiałach będących relacjami z obchodów 3 Urodzin VIVO! 

Krosno oraz na pozostałych nośnikach, z których Goodfellows Sp. z o.o. i/albo VIVO Poland 

Sp. z o.o korzysta podczas realizacji Konkursu „VIVO! z Pasją” .  

 
Wiem, że wyrażenie zgody i podanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z czym z odmową 
podania danych nie wiążą się dla mnie żadne negatywne konsekwencje, jak i że Administrator nie 
stosuje wobec mnie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Zostałem/am 
poinformowany/a, że  przysługuje mi prawo  dostępu do treści  danych osobowych Uczestnika, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wiem również, że mam prawo złożenia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Czytelny podpis opiekuna prawnego Uczestnika………….. 
 
 
Krosno, dn. ................. 


