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ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 
DANONE Acceleration Program 

 
 
Dane rodzica / opiekuna prawnego: 
Imię: 
Nazwisko: 
Adres zamieszkania: 
Telefon: 
 
Dane osobowe dziecka : 
Imię: 
Nazwisko: 
Adres zamieszkania: 
Data urodzenia: 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 
udział dziecka w Konkursie pn. DANONE Acceleration Program zgodnie z Regulaminem 
Konkursu, z którym zapoznałem się i akceptuję jego warunki; 
1) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dziecka, podanych w Formularzu 

Zgłoszeniowym do Konkursu oraz Oświadczeniach wymaganych zgodnie z Regulaminem, 
i udostępniane tych  danych Komisji Konkursowej oraz osobom upoważnionym przez 
Organizatora w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym do przekazania nagrody; 

2) wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach informacyjnych lub do promocji Konkursu – 
przez Organizatora, jak również Partnera Głównego, bez prawa do żądania dla dziecka 
wynagrodzenia z tego tytułu; 

3) udzielenie Organizatorowi, jak i Partnerowi Głównemu nieodpłatnej, niewyłącznej, 
nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworów dostarczonych w ramach 
Konkursu: 

1) tj. treści zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz innych utworach 
dostarczonych w toku Konkursu, zarówno w całości jak i w części na następujących 
polach eksploatacji, o ile następuje to w celach wewnętrznych związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu:  
a. powielanie i wytwarzanie dowolną techniką, w szczególności cyfrową, 

analogową,  
b. powielanie i przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,  
c. udostępnianie w taki sposób, aby tylko ograniczony krąg osób realizujących 

czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu mógł mieć do nich dostęp; 
2) tj. treści zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oznaczonych jako dane 

podstawowe (nazwa pomysłu biznesowego oraz opis dla prasy), jak również 
prezentacji finałowej,  zarówno w całości jak i w części na następujących polach 
eksploatacji:  
a. powielanie i wytwarzanie dowolną techniką, w szczególności cyfrową, 
analogową,  
b. powielanie i umieszczanie w Internecie, prasie, telewizji,    
c. wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.  

4) Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu, 
b) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z Konkursem,  

a w szczególności poprzez udostępnienie ich Komisji Konkursowej oraz innym osobom 
upoważnionym przez Organizatora realizującym czynności w ramach Konkursu, jak 
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również na liście pomysłów biznesowych zakwalifikowanych do poszczególnych etapów 
Konkursu oraz na liście finalistów; 

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
d) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
 
 
…………………………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 


