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Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią regulaminu „Top Model sezon 8”, akceptuję go w całości i bez 

żadnych zastrzeżeń, i zobowiązuję się do jego przestrzegania.*  

 
Oświadczam i gwarantuję, że jestem autorem treści zawartych w zgłoszeniu oraz że nie naruszają one 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym wizerunku i w szczególności praw autorskich.* 

 
 
 

Data i czytelny podpis 

 

Oświadczam, że jako pełnoletni opiekun wyżej podpisanego uczestnika, uprawniony do jego reprezentowania, 

zapoznałem/-am się z treścią regulaminu „Top Model sezon 8”, akceptuję go w całości i bez żadnych zastrzeżeń, 

oraz potwierdzam powyższe oświadczenie uczestnika.*  

 
Oświadczam i gwarantuję, że uczestnik jest autorem treści zawartych w zgłoszeniu oraz że nie naruszają one 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym wizerunku i w szczególności praw autorskich.* 

 

Data i czytelny podpis pełnoletniego 

opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego uczestnika podanych powyżej lub 

przekazanych przez niego w trakcie Castingu przez TVN S.A. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 166, 02-952, 

Warszawa w zakresie obejmującym dane, które nie są niezbędne do udziału w Castingu (np. poglądy, 

dokonania, pasje) lub dane szczególnych kategorii (w tym dane o stanie zdrowia, pochodzeniu etnicznym lub 

rasowym, przekonaniach religinych lub światopoglądowych, seksualności lub orientacji seksualnej) w celu 

wzięcia udziału w Castingu do konkursu organizowanego w ramach audycji „Top Model sezon 8”. Oświadczam, 

że zapoznałem/am się oraz małoletni uczestnik zapoznał się z informacją o sposobie przetwarzania moich 

danych. 

 

Data i czytelny podpis pełnoletniego 

opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TVN S.A. danych osobowych małoletniego uczestnika podanych 

powyżej, przekazanych przez niego w trakcie Castingu (w tym w tzw. surówkach) lub podanych w celu promocji 

audycji „Top Model“ sezon 8 lub jej uczestnika w materiałach prasowych lub materiałach przeznaczonych do 

rozpowszechnienia w serwisach internetowych, także w mediach społecznościowych (w tym dane o stanie 

zdrowia, pochodzeniu etnicznym lub rasowym, przekonaniach religinych lub światopoglądowych, seksualności 

lub orientacji seksualnej), dla celów nadawania, reemisji, rozpowszechniania i promowania audycji „Top 

Model” sezon 8 lub jej uczestników w szeroko rozumianych mediach, Internecie, w tym również w mediach 

społecznościowych, materiałach i produktach merchandisingowych czy publikacjach książkowych. 

 
 

Data i czytelny podpis pełnoletniego 

opiekuna 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TVN S.A. danych osobowych moich oraz małoletniego uczestnika, 

którego reprezentuję, obejmujących imię, nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek, informacje o udziale w 

konkursie „Top Model” sezon 8 i sytuacji życiowej dla celów marketingowych obejmujących zapraszanie do 

udziału w innych konkursach i audycjach TVN, akcjach promocyjnych i marketingowych organizowanych przez 

TVN lub podmioty działające na jej zlecenie oraz na wykorzystanie nagrań wizerunku z konkursu „Top Model” 

sezon 8 wraz z innymi danymi w nich nagranymi w innych programach lub audycjach TVN lub grupy Discovery. 

 

 

Data i czytelny podpis pełnoletniego 

opiekuna 

 

 
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez TVN S.A. danych osobowych moich i małoletniego uczestnika, którego 

reprezentuję, w zakresie: imię, nazwisko numer telefonu oraz adres email, agencji Model Plus – Dariusz 

Kumosa Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu umożliwienia kontaktu z nim lub ze mną w 

przypadku chęci nawiązania współpracy. 

 

 

Data i czytelny podpis pełnoletniego 

opiekuna 

 

 

*klauzule obowiązkowe 
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__________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

_____________________, dnia _____________ roku 

 

__________________________________________ 

(dokładny adres) 

 

 

__________________________________________ 

( numer PESEL) 

 

TVN S. A. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa                                               

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany(a) w związku z udziałem małoletniego _____________________________________ (imię i 

nazwisko) w realizacji audycji telewizyjnej pt. „Top model” sezon 8 (dalej „Audycja”) oświadczam, że: 

 

1. małoletniego nie wiąże jakakolwiek umowa, której treścią byłoby zobowiązanie do reklamowania lub 

promowania określonych towarów lub usług, zobowiązanie do powstrzymania się od reklamowania lub 

promowania określonych towarów lub usług, bądź ich reklamowanie z zachowaniem określonych warunków, 

czy ograniczeń;  

2. małoletni uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursu pod nazwą „Top Model” sezon 8 (dalej 

„Regulamin”), rozumie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania; 

3. w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie organizator konkursu – TVN S.A. z siedzibą w 

Warszawie umożliwia uczestnikowi tego konkursu zawarcie umowy z agencją modelek; wyrażam zgodę na 

zawarcie takiej umowy w sytuacji, gdy wskazane warunki zaistnieją w stosunku do osoby małoletniego.            

 

 

__________________________________________ 

                                                                                                                                (własnoręczny podpis) 
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__________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

_____________________, dnia _____________ roku 

 

__________________________________________ 

(dokładny adres) 

 

__________________________________________ 

(numer PESEL) 

 

TVN S. A. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

                                              

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany(a) w związku z udziałem małoletniego _________________________________ (imię i 
nazwisko) w realizacji audycji telewizyjnej pt. „Top model” sezon 8 (dalej „Audycja”) oraz organizowanym w jej 
ramach konkursie (dalej „Konkurs”) oświadczam, że małoletni: 
 

* 
1a. nie wykonuje obecnie zawodu modela (modelki) na jakiejkolwiek podstawie prawnej;  

 
1b. wykonuje obecnie zawód modela (modelki) na podstawie umowy z następującym 
podmiotem _____________________________________________________, przy czym 
umowa ta nie uniemożliwia mu, ani w jakikolwiek sposób nie utrudnia udziału w Audycji, w 
Konkursie, w szczególności nie uniemożliwia, ani nie utrudnia zawarcia i wykonania umowy z  
TVN S.A. o udział w Audycji; 
 

 
 

 

1c. wykonuje obecnie zawód modela (modelki) na podstawie umowy z następującym 
podmiotem _____________________________________________________, przy czym 
umowa ta uniemożliwia lub utrudnia udział w Audycji lub Konkursie; w związku z tym – w 
przypadku zakwalifikowania się przez małoletniego do etapu Konkursu pod nazwą 
„Bootcamp” – zobowiązuję się rozwiązać tę umowę lub zmienić ją w taki sposób, aby uniknąć 
wskazanych kolizji, w terminie do dnia 25 czerwca 2018; ponadto, we wskazanym terminie 
zobowiązuję się dostarczyć TVN S.A. wiarygodne potwierdzenie faktu rozwiązania lub zmiany 
wskazanej umowy; na żądanie TVN S.A. zobowiązuję się udostępnić tej spółce wyciąg ze 
wskazanej umowy do wglądu w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do 
zweryfikowania, czy istnieją wskazane powyżej kolizje; 

 
 
 
 

 

 

 

__________________________________________ 

                                                                                                                                (własnoręczny podpis) 

* proszę wybrać właściwą opcję 
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   _____________________, dnia _____________ roku  

___________________________________________ 

                            (imię i nazwisko) 

___________________________________________ 

 

                             (dokładny adres) 

___________________________________________ 

                             (numer PESEL) 

 

                                                 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

Ja niżej podpisany(a) w związku z udziałem małoletniego _________________________________________ (imię i 

nazwisko) w realizacji przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „TVN”) audycji telewizyjnej pod tytułem „Top Model” 

sezon 8 (dalej „Audycja”) zobowiązuje siebie i małoletniego do zachowania w poufności, to jest nie przekazywania osobom 

trzecim, nie ujawniania do wiadomości publicznej, nie wykorzystywania w celach innych niż udział małoletniego w realizacji 

Audycji jakichkolwiek Informacji Poufnych. 

 

Przez Informacje Poufne rozumie się w szczególności: 

- informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, programowe i inne 

dotyczące Audycji, jej realizacji oraz TVN lub spółek z grupy kapitałowej, do której należy  TVN, przekazane mi bezpośrednio 

lub pośrednio w związku z prowadzonymi negocjacjami lub umową łączącą mnie z TVN lub innym podmiotem 

współpracującym z TVN, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo przedstawione na 

nośniku lub wyrażone w jakikolwiek inny sposób, w szczególności w formie elektronicznej, 

- informacje dotyczące założeń merytorycznych Audycji i organizowanego w jej ramach konkursu, ich warunków (na 

przykład lokalizacji), przebiegu i wyników (na przykład wypowiedzi jurorów i innych uczestników, wizerunków i innych 

danych identyfikujących zwycięzców), harmonogramu produkcji Audycji oraz jej formatu w całości, jak i poszczególnych 

elementów tego formatu. 

W związku z powyższym  zobowiązuję siebie i małoletniego do: 

-  nie wykonywania zdjęć, filmów oraz innych utrwaleń obrazu i/lub dźwięku z przebiegu Audycji i konkursu, 

- nie przekazywania informacji o warunkach, przebiegu i wynikach wskazanego finału komukolwiek i za pośrednictwem 

jakichkolwiek środków komunikacji i mediów, w szczególności przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, w Internecie (np. 

na forach dyskusyjnych) oraz za pośrednictwem portali społecznościowych.  

 

Informacje Poufne obejmują zarówno informacje przekazane mi przez TVN lub inny podmiot, jak i informacje uzyskane 

przeze mnie we własnym zakresie, w tym również wytworzone przeze mnie. 

 

Informacji Poufnych nie stanowią informacje, które są ujawnione do wiadomości publicznej, chyba że ich ujawnienie 

nastąpiło w wyniku naruszenia przepisu prawa, bądź jakiejkolwiek umowy. 

 

W razie wątpliwości, co do statusu informacji otrzymanej od TVN, zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować z 

przedstawicielem TVN w celu uzyskania stanowiska TVN, odnośnie charakteru informacji. 



6 
 

 

Obowiązek zachowania poufności wiąże przez okres pięciu lat od dnia podpisania niniejszego oświadczenia. 

 

W razie stwierdzenia przez TVN naruszenia przeze mnie lub małoletniego zobowiązań, określonych w niniejszym 

oświadczeniu, TVN może żądać zapłacenia przeze mnie kary umownej w wysokości 50.000 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) 

złotych za każde naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez TVN ode mnie 

odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych przewidzianych 

przepisami kodeksu cywilnego.  

 

 

 

                                                                 ________________________________________ 

                                                                                                                             (własnoręczny podpis)             
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__________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

_____________________, dnia _____________ roku 

 

__________________________________________ 

(dokładny adres) 

 

        __________________________________________ 

(numer PESEL) 

TVN S. A. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa                                          

OŚWIADCZENIE 

 

1. Ja, niżej podpisany(a) w związku z udziałem małoletniego ________________________________________ 
(imię i nazwisko) w realizacji audycji telewizyjnej pt. „TOP MODEL” sezon 8 wyrażam zgodę na to, aby 
wizerunek małoletniego, głos i/lub wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem jeżeli TVN S.A. uzna to za 
stosowne) - w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów - zostały wykorzystane we wskazanej 
audycji oraz w innych audycjach lub przekazach tworzonych lub rozpowszechnianych przez TVN S.A. z siedzibą 
w Warszawie, spółki z grupy kapitałowej, do której należy TVN oraz inne podmioty. 
 
2. Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego 
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na wszystkich 
znanych polach eksploatacji. W szczególności dotyczy to emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych 
odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania w sieci multimedialnej i 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 prasie drukowanej i 
magazynach. 

 
3. Zezwolenie (upoważnienie) powyższe obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi 
w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji programów telewizyjnych, audycji i przekazów, 
w których rozpowszechniany jest wizerunek - na wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności 
dotyczy to emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do 
obrotu, rozpowszechniania w sieci multimedialnej i 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 prasie drukowanej i magazynach. 

 
4. Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi małoletniego zgodnie z niniejszym oświadczeniem 

woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz moją lub małoletniego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej 

wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

 

5. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich. 

 

 

 
__________________________________________ 

 

                                                                                                                                (własnoręczny podpis osoby pełnoletniej) 


