
 

 

............................., дня …….…. 2022 р. 

 
ДОЗВІЛ НА ПОШИРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ 

 
 
Я нижче підписаний/на …………………………… законний представник 
неповнолітнього……………………………………… (дальше „неповнолітній”) цим 
виражаю згоду на безкоштовне розповсюдження зображення неповнолітнього 
АСОЦІАЦІЄЮ „NADZIEJA NA MUNDIAL” (дальше „Асоціація”) зі штабом в Варшаві, ul. 
Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, зареєстровано в Реєстрі товариств, інших 
громадських та професійних організацій, фондів та закладів охорони здоров’я, який 
ведеться районним судом м. Варшава у Варшаві, XIII Господарський відділ 
Національного судового реєстру за номером KRS 0000389970, NIP: 5213609733, 
REGON: 143038842, у зв'язку з організацією 1-го «ДІТИ УКРАЇНИ» від ФО «ДІТЕЙ 
УКРАЇНИ» від ЧЕМПІОНАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІТЕЙ: „Nadzieja na Mundial” (далі 
Чемпіонат): 

1. Згода поширюється на розповсюдження зображення для цілей, 
пов’язаних із просуванням, рекламою та інформуванням про Чемпіонат, 
шляхом використання зображення неповнолітнього.:   

1) у всіх записах фільмів, включаючи телевізійні програми, 
2) у всіх аудіозаписах, включаючи радіопередачі, 
3) у звітах і статтях, надрукованих у пресі, 
4) на фотографіях, 
5) на плакатах, 
6) на веб-сайтах, зокрема на сайтах Організатора, співорганізаторів, партнерів (у тому 
числі медіапартнерів) та спонсорів Чемпіонату. 
7) у всіх інших рекламних матеріалах Чемпіонату, зокрема в календарях та листівках. 
 
2. Цей дозвіл охоплює згоду на запис зображення Неповнолітнього на плівку, 
фотографії та будь-які інші носії, а також на внесення матеріалів, що містять 
зображення Неповнолітнього, у пам’ять комп’ютера. 
3. Публікація зображення неповнолітнього може супроводжуватися коментарем щодо 
підготовки до Чемпіонату та його перебігу. 
4. Зображення неповнолітнього може поєднуватися з зображеннями інших учасників 
Чемпіонату, організаторів, осіб, які беруть участь у підготовці Чемпіонату та інших осіб, 
які пропагують і підтримують ідею Чемпіонату, у тому числі відомих людей. 
5. Публікація зображення може відбутися в будь-який час, до, під час і після Чемпіонату 
в Польщі та за кордоном. 
6. Я даю згоду на обробку персональних даних неповнолітнього Асоціацією у зв’язку з 
поширенням іміджу неповнолітнього як учасника Чемпіонату, з метою просування, 
реклами та інформування про Чемпіонат, відповідно до Закону про Чемпіонат. 29 
серпня 1997 р. про захист персональних даних (тобто 17 червня 2002 р.; Законодавчий 
журнал № 101, ст. 926). 
7. Асоціація має право передавати права, що випливають із цього дозволу, третім 
особам 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Підпис законного представника неповнолітнього 


