
……………………………, dnia.............................. 

................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu „Mistrz smaku” 

zamieszczonym na stronie www.mistrzsmaku.tvn.pl., akceptuję go w całości i bez żadnych zastrzeżeń i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie do udziału w obu konkursach opisanych w powyższym 

Regulaminie, organizowanych przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, 02 952, ul. Wiertnicza 166, przez 

……………………………………………………………………. (należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej). 

3. Oświadczam, że jestem autorem przepisu załączonego w ramach zgłoszenia. 

4. Wyrażam zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Współorganizatorów: TVN 

S.A i Prymat sp. z o.o.  z: 

1) mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach zawartych i/lub 

utrwalonych w zgłoszeniu konkursowym, załącznikach do zgłoszenia oraz w innych przekazach 

zrealizowanych zgodnie z Regulaminem konkursów „Mistrz smaku”,  

2) przepisu zamieszczonego w treści zgłoszenia poprzez zaprezentowanie tego przepisu i wykonanie na 

jego podstawie potrawy m.in. w ramach audycji wskazanych w Regulaminie konkursów „Mistrz 

smaku”,  

- na polach eksploatacji wskazanych w §2 ust. 10 Regulaminu. 

podpis 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wiertnicza 166, na potrzeby realizacji castingu i przeprowadzenia konkursu "Mistrz smaku". 

 

podpis 
 

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Administratorem Danych Osobowych uczestników castingu jest TVN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. 

Dane osobowe uczestników castingu są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia castingu, oraz 

zgodnie z udzielonymi przez uczestnika dyspozycjami. 

Uczestnik castingu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść 

pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego 

danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niektórych danych 

może uniemożliwić udział w castingu do konkursu. 


