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 Regulamin castingu TVN Turbo 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa zwany dalej 
„Organizatorem” jest organizatorem castingu (dalej „Casting”) związanego z poszukiwaniem 
nowych prowadzących do programów (dalej „Audycja”) emitowanych przez  TVN Turbo. 

2. Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 04.12 2017 roku do dnia 19.01.2018 r.  
3. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez 

członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające 
w stosunku przysposobienia. 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Castingu 

1. W Castingu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane 
niniejszym Regulaminem. 

 
§3 

Przebieg Castingu 
1. Aby wziąć udział w Castingu należy wysłać swoje zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego 
w terminie od 04.12.2017 do 19.01.2018. W zgłoszeniu musi znajdować się zdjęcie osoby, która chce 
wziąć udział w castingu, krótkie nagranie video zawierające autoprezentację, a także krótka notka o 
osobie biorącej udział w castingu wraz z danymi kontaktowymi. 
 

2. Organizator powoła trzyosobowe jury castingowe (dalej „Jury castingowe”), które w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, dokona wyboru Uczestników, których opis i video, będzie 
zdaniem Jury najciekawszy z punktu widzenia atrakcyjności Audycji. Grupa Uczestników będzie 
przedmiotem wyboru uczestników Audycji, zgodnie z ustępem 3, poniżej. 
 
3. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Uczestnikami wyłonionymi na podstawie 

ustępu 2, powyżej, w celu zadania im kolejnych pytań przygotowanych przez Jury castingowe. 
Celem prowadzonej rozmowy lub ankiety mailowej jest zebranie dodatkowego materiału, który 
posłuży Jury w finalnym wyborze Uczestników, którzy wezmą udział w dalszej części castingu. 
Następnie Jury skontaktuje się z wybranymi Uczestnikami w celu umówienia się na spotkanie, 
które odbędzie się w siedzibie TVN Turbo.  

§ 4 
Wizerunek utrwalony w materiale video 

1.     Przez zgłoszenie udziału w castingu w sposób określony powyżej, uczestnik wyraża nieodpłatnie 
zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) wykorzystywanie przez TVN S.A. z siedzibą w 
Warszawie (dalej jako „TVN”) swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi 
zarejestrowanych w przesłanym materiale filmowym (dalej „Materiał”), jak również utworów 
i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją Materiału. 
Oświadcza także i przyjmuje za to oświadczenie odpowiedzialność, że inne osoby występujące w 
Materiale  wyrażają zgodę na wykorzystanie przez TVN swojego imienia i nazwiska, wizerunku, 
głosu i/lub wypowiedzi, które zostały zarejestrowane w Materiale, jak również utworów i/lub 
artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją Materiału. 

2.     Dokonując zgłoszenia do castingu, uczestnik potwierdza, że dysponuje prawem do rozporządzania 
Materiałem w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu, a w szczególności, że jest 
uprawniony do upoważniania osób trzecich do korzystania z Materiału. Uczestnik wyraża zgodę 
na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, korzystanie z  Materiału. Zezwolenie, o 
którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez TVN praw zależnych. 

3.     Uczestnik zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o 
którym mowa w punkcie 1 i 3 powyżej na każde żądanie TVN. 

4.    Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w Materiale oraz za ewentualne 
naruszenie praw osób trzecich. 
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5.     Jest całkowicie zabronione i stanowi naruszenie zasad castingu przesyłanie zdjęć i materiałów 
zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści 
pornograficzne, zniesławiające, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, 
etnicznej i/lub wyznaniowej, propagujące piractwo fonograficzne i/lub komputerowe, 
upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i 
działaniu zdjęć. 

6.    Udzielone przez Uczestnika zgody (punkt 1 i 3 powyżej) nie są ograniczone ani czasowo, ani 
terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych 
państw. Powyższe zgody zostają udzielone na następujących polach eksploatacji: 

a)       utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b)       zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

c)        wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz 
danych,  

d)       publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub 
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 
udostępniania w Internecie), 

e)       publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub 
cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików 
audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, 
telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),   

f)         wystawiania, 

g)        wyświetlania, 

h)       użyczania i/lub najmu, 

7.      W przypadku, gdy w związku z korzystaniem z Materiału przez TVN w sposób określony powyżej, 
zostaną podniesione przeciwko TVN jakiekolwiek roszczenia przez osoby trzecie, uczestnik 
zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń oraz do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych 
przez TVN z tytułu zaspokojenia takich roszczeń oraz obrony przed nimi 
 

§5 
 

Cel Castingu 

1. Celem Castingu jest wybranie przez Jury Uczestników, którzy zostaną prowadzącymi nowych 
programów TVN Turbo. 
 
 

§6 
Publikacja Regulaminu Castingu 

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać na stronie ww.tvnturbo.pl. 
 

 
§7 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Audycją jest Organizator, TVN 
S.A. z siedzibą w Warszawie 02-952, przy ul. Wiertniczej 166. 

2. Dane osobowe Uczestników Castingu są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia 
Castingu, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu identyfikacji 
Uczestnika Castingu i ewentualnie publicznego podania jego imienia, nazwiska i miejsca 
zamieszkania (to jest miejscowości). Dane będą udostępnione nadawcy Audycji, w tym również w 
ramach Audycji oraz w celu wysyłania Uczestnikom przez Organizatora zaproszeń do udziału w innych 
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audycjach telewizyjnych produkowanych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane do przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 
w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Organizator Castingu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na 
przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych 
przez Organizatora.  

5. Uczestnik Castingu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania 
danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez 
prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować 
nana adres: abi@tvn.pl 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych 
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika Castingu może prowadzić do niemożliwości 
nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.  

7. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, iż jego dane osobowe przekazane  przez Uczestnika 
Organizatorowi w ramach udziału oraz przygotowań do udziału w Audycji, będą przetwarzane 
przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych w 
celach opisanych w ust. 1. 
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