
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (OSOBA PEŁNOLETNIA) 

na potrzeby programu „The Voice of Poland – Najlepszy Głos” 
 

Dane osoby:  
Imię i Nazwisko............................................................................................................... 

Adres zamieszkania.........................................................................................................  

Data urodzenia...............................................................................................................  

PESEL………………………………..............................................................................................  

1. Ja, niżej podpisany(a) w związku z udziałem w realizacji audycji telewizyjnej wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i/lub 
wykorzystanie mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem jeśli spółka pod firmą Rochstar 
S. A. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ulicy Wał Miedzeszyński 384 (dalej jako „Producent“) uzna to za stosowne), 
w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, utrwalonego w związku z realizacją audycji audiowizualnej pod tytułem 
„The Voice of Poland – Najlepszy Głos” (dalej jako „Audycja”), w tym utrwalonego podczas prób lub przygotowań do 
Audycji oraz zawartego w materiałach roboczych niewłączonych do Audycji, tworzonej i/lub emitowanej przez 
Producenta na rzecz spółki pod firmą Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-999) przy ulicy Jana Pawła 
Woronicza 17  (dalej jako „Telewizja”) oraz innych nadawców rozpowszechniających program telewizyjny Telewizji oraz 
w innych audycjach lub przekazach tworzonych lub rozpowszechnianych przez Producenta, Telewizję oraz inne 
podmioty.  

2. Zezwolenie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie 
rozpowszechniania oraz wykorzystania mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na wszystkich znanych polach 
eksploatacji, w szczególności dotyczy to do utrwalania, zwielokrotniania, emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej za 
pośrednictwem stacji naziemnych i/lub za pośrednictwem satelity, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, 
wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania oraz wykorzystania w sieci multimedialnej, w Internecie, w ramach usług 
telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub 
wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w każdej formie lub technice, tym w formie audiowizualnej, 
fotografii, plakatów, w prasie, wydawanych drukiem, w tym wydawnictwach Telewizji dotyczących Audycji i na 
zewnętrznych nośnikach promocji Audycji, we wszelkich audycjach lub przekazach Telewizji dotyczących Audycji oraz w 
audycji lub w przekazach innych nadawców rozpowszechniających program telewizyjny Telewizji oraz w innych 
materiałach wydawanych drukiem. 

3. Z uwagi na komercyjny charakter Audycji zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje rozpowszechnianie oraz 
wykorzystanie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w celach komercyjnych związanych z Audycją, w tym w celach 
reklamowych i promocyjnych tj. reklamy lub promocji Audycji, Telewizji i jej działalności, programów telewizyjnych, oraz 
innych audycji lub przekazów radiowych lub telewizyjnych, w których rozpowszechniany jest mój wizerunek, głos i/lub 
wypowiedzi - na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności tych, o których mowa powyżej. 

4. Rozpowszechnianie oraz wykorzystanie mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym zezwoleniem 
nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z 
tego tytułu. 

5. Podpisanie niniejszego oświadczenia nie stanowi oferty uczestnictwa w Audycji oraz nie zobowiązuje Producenta lub 
Telewizji do zawarcia mojego wizerunku w Audycji, umieszczenia nagrania mojego występu w Audycji lub utrwalenia 
mojego wizerunku w jakikolwiek inny sposób.  

6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przyjmuję do wiadomości, iż 
administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Rochstar S.A. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. 
Wał Miedzeszyński 384. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odebrania niniejszej zgody. W razie takiej potrzeby 
dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  oraz podmiotom 
współpracującym z Producentem przy realizacji Audycji. Ponadto przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo 
dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 

 
Data i podpis UCZESTNIKA: 
 
 
Data:.............................................                Podpis:................................................  


