
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ B3 

FILMS/lub TVN S.A. 

 

INFORMACJA DLA RODZICA LUB OPIEKUNA 
(OSOBY PEŁNOLETNIEJ) 

 INFORMACJA DLA 
OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ 

  Jesteś kandydatem na 
uczestnika Ambroziak bez 

tajemnic? Przeczytaj lub 
poproś rodzica, aby Ci to 
przeczytał i wyjaśnił: 

Kto przetwarza Twoje dane osobowe i dane 

osobowe osoby niepełnoletniej, którą się 
opiekujesz? 

W trakcie castingów, realizacji i nadawania audycji 

„Ambroziak bez tajemnic” będzie dwóch 
administratorów danych osobowych – w zależności 
od rodzaju podejmowanych działań. 

  

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o 
tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe 
Twoje i osoby, którą się opiekujesz, w celu 

przeprowadzenia castingu, organizacji konkursu, 
produkcji audycji, a także jej eksploatacji jest B3 

Films Sp. z o.o. (dalej „B3 Films”) z siedzibą  w 
Warszawie przy Al. Wilanowska 287 lok. 9. Możesz 
się z nami skontaktować, wykorzystując wskazane 

dane kontaktowe: redakcja@b3films.pl  

 

Administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w celu nadania i reemisji audycji, 

jej promocji, organizacji dalszych audycji, 
merchandisingu, archiwizacji nagrań, jest także TVN 
S.A. (dalej „TVN”) z siedzibą w Warszawie (02-952) 

przy ul. Wiertniczej 166. Możesz się z nami 
skontaktować, wykorzystując wskazane dane 
kontaktowe: iod@tvn.pl 

 

  

Cześć. B3 Films Sp. z o.o. 
produkuje audycję 
„Ambroziak bez tajemnic”, 

a TVN jest telewizją 
nadającą tą audycję.  
Nagramy i będziemy 

nadawać audycję 
„Ambroziak bez tajemnic”, 
w której Ty być może 

będziesz brać udział! 

Co to są dane osobowe? 

Dane osobowe to informacje o Tobie lub osobie, 
którą się opiekujesz, które pozwalają zidentyfikować 

Ciebie lub taką osobę, np. Twoje imię, nazwisko, 
wizerunek, nagranie głosu, ale też informacja o 

  

Twoje imię i nazwisko, 
nagranie Twojej twarzy 

 lub sylwetki to dla 
nas dane osobowe, czyli 
informacje, które 
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Twoim udziale w nagraniu audycji „Ambroziak bez 

tajemnic”. 

 

pozwalają Cię odróżnić od 

innych uczestników 
nagrania. 

   

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych 
osobowych Twoich i osoby, którą się 

opiekujesz? 
Przetwarzamy dane osobowe Twoje oraz osoby, 

którą się opiekujesz w celu wyprodukowania, 
organizacji nadania audycji „Ambroziak bez 
tajemnic”, jej rozpowszechniania, reemitowania i 

promocji w serwisach internetowych i środkach 
masowego przekazu, promocji jej uczestników, 
organizacji dalszych audycji z udziałem tych 

uczestników, merchandisingu,  a także archiwizacji 
nagrań z udziałem uczestników audycji. 

 

Przetwarzanie danych w tych celach odbywa się na 

podstawie zgody, prawnie uzasadnionego celu TVN 
(którym jest np. archiwizacja nagrań) oraz 
przepisów ustawowych. 

 
Przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia 
castingu przez B3 Films, odbywa się na podstawie 

zgody, zaś przetwarzanie dla celów nagrania audycji 
– na podstawie i w celu wykonania zawartej z Tobą 

umowy. 
 

W każdym momencie przysługuje Ci prawo do 
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, które miało 
miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Dane osobowe Uczestnika mogą być również 

przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego 
interesu TVN lub B3 Films, który stanowi: 

 dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi 
roszczeniami; 

 tworzenie analiz lub statystyk; 

 zapewnienie rozliczalności (wykazania przez 
Administratora spełniania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa). 

 

  

Zbieramy informacje o 

Tobie, abyś mógł (mogła) 
uczestniczyć w nagraniu 
„Ambroziak bez tajemnic” i 

pojawić się w telewizji.  

 

Będziesz mógł (mogła) być 
w telewizji, bo Twój rodzic 

lub opiekun zgodził się na 
Twój udział w nagraniu 
audycji „Ambroziak bez 

tajemnic”. 

Czy Ty lub Uczestnik musicie nam podać 
swoje dane osobowe? 

  



Umożliwienie nam nadania nagrania audycji i 

rozpowszechniania imienia i nazwiska, danych 
ujawnionych w audycji, wizerunku i/lub nagrania 
głosu uczestnika audycji jest warunkiem 

koniecznym wzięcia udziału w nagraniu audycji 
„Ambroziak bez tajemnic”.  

 

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych 

Twoich i Uczestnika jest dobrowolne. 
 

Potrzebujemy nagrać 

Twoją twarz i sylwetkę, 
abyś mógł (mogła) 
wystąpić w telewizji w 

audycji „Ambroziak bez 
tajemnic”. 

 

Jakie Ty i Uczestnik macie uprawnienia 

wobec Administratorów w zakresie 
przetwarzanych danych? 
Możecie żądać od nas: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz 

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, a także macie prawo 
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych. 
 
Jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

możecie zażądać ich sprostowania. W takim 
przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie 
danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe. 

 
Jeśli wyrazicie sprzeciw wobec przetwarzania 
danych, możecie żądać usunięcia danych. W takim 

przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie 
danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu 

Twojego lub uczestnika audycji. 
 
Jeśli Twoje lub uczestnika Audycji dane nie są już 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub 
są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie 

żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych. 
 

Macie prawo wnieść skargę w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
Administratorów do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
 

  

Kiedy tylko będziesz chciał 
(chciała) dowiedzieć się, 
jakie informacje mamy o 

Tobie, z pomocą Twojego 
rodzica lub opiekuna 

skontaktuj się z nami. 
 
Jeśli informacje, które 

mamy o Tobie, są 
nieprawidłowe, powiedz to 
nam – zmienimy  na 

poprawne. 
 
Możesz też powiedzieć 

nam, że nie chcesz już, 
abyśmy znali Twoje imię i 
nazwisko lub inne 

informacje o Tobie. Jeśli 
będziemy mogli – 
usuniemy te informacje. 

 

Jest taki organ, do którego 
możesz (z pomocą rodzica 
lub opiekuna) złożyć 

skargę na to, co robimy z 
informacjami o Tobie. 

Jego nazwę zapisaliśmy 
obok: 

 

W jakich sytuacjach Ty i reprezentowana 

przez Ciebie osoba możecie się sprzeciwić 
wobec przetwarzania danych osobowych? 

  

Masz jeszcze inne prawa 
związane z posiadaniem 
przez nas informacji o 



Macie  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdy: 

 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub 
dla celów statystycznych, a sprzeciw jest 
uzasadniony Twoją lub Twojego podopiecznego 
szczególną sytuacją, 

 dane osobowe przetwarzane są na potrzeby 
marketingu bezpośredniego. 

 

Tobie. Poproś rodzica lub 

opiekuna o pomoc, jeśli  
chciałbyś (chciałabyś) 
dowiedzieć się więcej. 

 

Komu udostępniamy dane osobowe Twoje 
lub reprezentowanej przez Ciebie osoby?  
Możemy udostępnić dane osobowe: 

 osobom lub podmiotom uczestniczącym w 
procesie nagrania, nadawania lub 
rozpowszechnienia audycji „Ambroziak bez 
tajemnic”, spółkom z grupy Discovery; 

 drugiemu Administratorowi; 

 właściwym organom państwowym, w zakresie 
bezpośrednio wynikającym z tych przepisów. 
 

  

Wiele osób pomaga nam w 
przygotowaniu emisji 

„Ambroziak bez tajemnic”. 
Czasem muszą poznać 
informacje o Tobie, aby 

nadać lub rozpowszechnić 
audycję z Twoim 
udziałem. Będziemy się 

starać, aby jak najmniej 
osób dostało te 
informacje.  

 
Jak długo przechowujemy dane osobowe? 
Każdy z Administratorów przechowuje dane 

osobowe przez czas przygotowania, 
rozpowszechniania i nadawania audycji „Ambroziak 
bez tajemnic”. Nagrane audycje przechowujemy dla 

celów archiwalnych przez czas nieokreślony. 
 

  

Informacje o Tobie 
będziemy mieć co 
najmniej przez czas, w 

którym będziemy 
rozpowszechniać lub 
nadawać „Ambroziak bez 

tajemnic” z Twoim 
udziałem.  

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw 
spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego? 

TVN  nie przekazuje Twoich danych osobowych do 
państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

 

  

TVN nie przesyła Twoich 
danych do państw spoza 
Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

   

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać 

więcej informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych przez TVN? 
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem 

danych osobowych przez B3 Films możesz się 
skontaktować z nami, wykorzystując wskazane dane 

 Możesz się z nami 

skontaktować, pisząc 
maila na adresy podane 
obok: 

 



kontaktowe: redakcja@b3films.pl jeśli pytania 

związane są z przetwarzaniem danych osobowych 
przez TVN, możesz skontaktować się z nami 
wykorzystując wskazane dane kontaktowe: 

iod@tvn.pl. 
 

 

. 
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