
 

 

Zgoda na udział w konkursie „Konkurs filmowy na MAXA!” 
wyrażona wobec Klett Polska z siedzibą w Pozaniu, ul. Polska 114, 60-401 Poznań („Klett Polska”) 

 

Imię i nazwisko: ______________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko (a) przedstawiciela ustawowego: ___________________________________________________  

Adres:_____________________________________________________________________________________ 

 

Niniejszym wyrażam zgodę udział w konkursie mojego dziecka organizowanego przez Klett Polska. 

Konkurs prowadzony jest online, a zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia stacjonarnego 
w Warszawie w dniu 29.03.2023. Wydarzenie będzie jednocześnie transmitowane do zamkniętej grupy osób 
przez platformę Getresponse. Zgoda na udział w konkursie powinna być wysłana razem ze zgodną na 
wykorzystanie wizerunku.  

Moja zgoda jest warunkiem udziału mojego dziecka w konkursie. Moja zgoda obowiązuje bez ograniczeń 
czasowych. Mogę ją jednak odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.  

Niniejsza zgoda nie powoduje powstania po stronie Klett Polska lub stron trzecich obowiązku wykorzystania 
mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi mojego dziecka lub też wskazania w związku z ich publikacją i 
rozpowszechnieniem mojego imienia i nazwiska / imienia i nazwiska mojego dziecka. 

Oświadczam niniejszym, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, a moja władza rodzicielska w 
stosunku do ______________________________ nie jest ograniczona ani nie zostałem/am jej pozbawiony/a. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów 
związanych z wykonaniem zdjęć i/lub filmów. 

 

Miejscowość, data:      Podpis:  

 

Wyrażając powyższą zgodę, zostałem(-am) poinformowany(-a), iż Administratorem moich danych 
osobowych będzie Klett Polska sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej 114, 60-401 Poznań. 
Jednocześnie zostałem(-am) poinformowany/(-a) o przysługujących mi uprawnieniach osoby fizycznej 
określonych w art. 15–22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. prawie do dostępu do danych osobowych, 
prawie do sprostowania danych, prawie do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), prawie 
do ograniczenia przetwarzania danych, prawie do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz 
prawie do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Jestem 
świadom(a), iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem 
moich danych przez Klett Polska sp. z o.o. 
 

 


