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Regulamin castingu do audycji pt. „Sekrety chirurgii”  

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Qźnia Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Rzeczypospolitej 18 lok. 175, 02-972 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000463607, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, NIP: 9512367576, REGON: 146699231 (dalej: 

„Organizator”) jest organizatorem castingu (dalej: „Casting”) związanego z audycją telewizyjną pod 

tytułem „Sekrety chirurgii” (dalej: „Audycja”), realizowaną przez Organizatora na zlecenie TVN S.A. z 

siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213007, 

NIP: 9510057883 (dalej: „TVN”). 

2. Celem Castingu jest wyłonienie przez Komisję Castingową uczestników, którzy wezmą udział w Audycji 

pod tytułem ,,Sekrety chirurgii’’. 

3. Casting będzie prowadzony w okresie od dnia 6.11 2018 roku do dnia 30 maja 2019 roku.  

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Castingu 

1. W Castingu mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.  

2. Pracownicy Organizatora oraz TVN 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. 

3. Zamiar udziału w Castingu mogą zgłaszać osoby posiadające widoczne i istotne problemy natury 

medycznej i/lub estetycznej. 

4. Osoby spełniające wymagania niniejszego Regulaminu, które dokonają zgłoszenia w sposób zgodny z 

Regulaminem, stają się uczestnikiem Castingu (dalej: „Uczestnik”). 

§ 3 

Przebieg Castingu 

1. Udział w Castingu możliwy jest po uprzednim dokonaniu zgłoszenia przez wypełnienie na stronie 

www.tvnstyle.pl formularza elektronicznego, w którym osoba zgłaszająca się: 

a) wskazuje imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, krótki i ogólny 

opis problemu, z którym zgłasza się do programu (max. 5  zdań), 

b) podaje informację o audycjach telewizyjnych, w których brała udział w ciągu 3 (trzech) lat 

poprzedzających zgłoszenie, które mogą ograniczać jej udział w nagraniach Audycji, 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych 

kategorii (w szczególności danych dotyczących zdrowia). 

2. Organizator powoła trzyosobową komisję castingową (dalej: „Komisja castingowa”), która w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, dokona wyboru 30 (słownie: trzydziestu) Uczestników, 

którzy w sposób najpełniejszy będą odpowiadali ustalonym przez Organizatora założeniom do Audycji. 

3. W procesie wyboru Uczestników przez Komisję castingową będą brali udział specjaliści, w szczególności 

chirurdzy plastyczni i lekarze medycyny estetycznej. Akceptacja Uczestnika przez ww. specjalistów nie jest 

jednoznaczna z kwalifikacją Uczestnika do operacji/ zabiegu w ramach Audycji.  

4. Wybór 30 (słownie: trzydziestu) Uczestników, zgodnie z ust. 2 powyżej, będzie dokonywany wieloetapowo. 

W pierwszym etapie Komisja castingowa dokona wyboru Uczestników, którzy przejdą do kolejnego etapu, 

na podstawie informacji przekazanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia. W ramach kolejnych 

etapów Castingu przedstawiciele Organizatora skontaktują się telefonicznie z wyłonionymi w pierwszym 

wyborze Komisji castingowej Uczestnikami i zadadzą im kolejne pytania przygotowane przez Komisję 

castingową, które mają na celu uszczegółowienie informacji o Uczestniku zawartych w zgłoszeniu. 

http://www.tvnstyle.pl/
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Przedstawiciele Organizatora będą mogli podczas rozmowy telefonicznej poprosić o przesłanie drogą 

mailową kilku zdjęć ilustrujących problem Uczestnika. Rozmowa telefoniczna zostanie przeprowadzona 

przez przedstawicieli Organizatora w połączeniu telefonicznym zrealizowanym na koszt Organizatora. Po 

przeprowadzeniu rozmów telefonicznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wybrany członek 

Komisji castingowej wraz z operatorem przeprowadzi rozmowę castingową w miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora (dalej: „Rozmowa castingowa”). Celem prowadzonych rozmów – telefonicznych i 

Rozmowy castingowej jest zebranie dodatkowego materiału, który posłuży Komisji castingowej w finalnym 

wyborze Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji. Organizator zastrzega, iż Rozmowa castingowa 

będzie nagrywana.  

5. Uczestnik zobowiązuje się dojechać na Rozmowę castingową na koszt własny. Osoby zgłaszające się na 

Casting do Audycji zobowiązują się do wykonania na koszt własny badań zleconych przez Organizatora 

oraz lekarzy biorących udział w Audycji. 

6. Po odbyciu Rozmów castingowych, o których mowa w ust. 4 Uczestnicy zobowiązują się do przekazania  

przedstawicielowi Organizatora informacji dotyczących stanu zdrowia Uczestnika. 

7. Spośród wszystkich Uczestników, którzy odbędą  Rozmowę castingową zgodnie z ust. 4  powyżej, Komisja 

castingowa dokona wyboru 45 (słownie: czterdziestu pięciu) Uczestników.  

8. Spośród Uczestników, o których mowa w ust. 7 powyżej Komisja castingowa, mając na uwadze w 

szczególności założenia Audycji oraz informacje przekazane zgodnie z ust. 6 powyżej, dokona wyboru 

Uczestników w liczbie wskazanej w § 3 ust. 2, tj. 30 (słownie: trzydziestu) Uczestników, którym 

zaproponowany zostanie udział w Audycji. W przypadku rezygnacji jednego z wybranych Uczestników, 

Organizator zaproponuje udział w Audycji kolejnym wybranym Uczestnikom. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru w drodze Castingu mniejszej liczby Uczestników, niż określona 

w niniejszym Regulaminie (bądź też nie wybrania żadnego ze zgłaszających się Uczestników) w przypadku, 

niewystarczającej liczby zgłoszeń lub gdyby zaprezentowane kandydatury nie spełniały wymogów 

Organizatora lub wymogów TVN dotyczących Audycji. 

10. Biorąc udział w Castingu Uczestnik wyraża zgodę na fakt, że przedstawiciele Organizatora będą się z nim 

kontaktować telefonicznie oraz e-mailowo na podane przez Uczestnika dane kontaktowe, w celach 

związanych z przeprowadzeniem kolejnych etapów Castingu. 

11. Udział Uczestnika w Audycji nie oznacza, że Uczestnik podczas realizacji Audycji zostanie poddany 

zabiegom z zakresu medycyny estetycznej lub operacjom plastycznym. Decyzję o zabiegach i operacjach 

podejmą lekarze biorący udział w Audycji. 

12. Przez zgłoszenie udziału w Castingu Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie oraz wielokrotne 

(nieograniczone ilościowo) wykorzystywanie przez Organizatora oraz TVN swojego imienia i nazwiska, 

wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych lub udostępnionych w związku z Castingiem, dla 

potrzeb Castingu, Audycji oraz dla celów promocji i reklamy Audycji – na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie.  

13. Biorąc udział w Castingu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie zakwalifikowania do udziału w 

Audycji Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez 

Organizatora i TVN swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku i głosu, dokonywanie adaptacji i montażu 

zdjęć oraz utrwaleń dźwięku i obrazu w celu wyprodukowania Audycji oraz innych audycji i przekazów, a 

także pojedynczych zdjęć fotograficznych wykonanych podczas Castingu i realizacji Audycji oraz ich 

rozpowszechniania i promocji w programach telewizyjnych i innych przekazach w zakresie określonym w 

ust. 14-15 poniżej oraz innych zgód związanych z wykorzystaniem wizerunku i głosu Uczestnika, a także 

do przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów lub artystycznych wykonań, które 

zostaną przez Uczestnika stworzone w związku z udziałem w Castingu i realizacją Audycji. 

14. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 12 obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, w tym: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w 

tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  

c) wprowadzanie do obrotu,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,  

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów 

praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie (w 
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tym z towarzyszeniem reklam) np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek 

serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, catch-up, pay-per-view, 

dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, 

connected TV, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, platform cyfrowych oraz jakichkolwiek 

innych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek 

systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów 

stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z 

wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 

telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

f) publiczne wykonanie,  

g) publiczne odtwarzanie (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.),  

h) wystawianie,  

i) wyświetlanie,  

j) użyczanie i/lub najem,  

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe 

przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 

telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w 

tym Internetu) itp.,  

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. 

przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 

mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,  

m) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, 

Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) 

itp.  

15. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. 

odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw. 

16. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej jest nieodpłatne.  

17. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas realizacji materiału filmowego 

jakichkolwiek towarów, usług i/ lub podmiotów.  

18. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora Castingu i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go do 

udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie. 

§ 4  

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Castingu lub stwierdzonych naruszeń 

Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi pisemnie na adres: Al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 

02-972 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja – Sekrety chirurgii”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli 

Organizatora. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. 

5. Uczestnik zgłaszający reklamacje zostanie powiadomiony o sposobie jej rozstrzygnięcia w terminie 14 

(słownie: czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.  

  



4 
 

§ 5 

Publikacja Regulaminu Castingu 

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora: Qźnia Team sp. z o.o. (ul. Aleja 

Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972, Warszawa) oraz na  stronie www.tvnstyle.pl w trakcie trwania Castingu 

oraz w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jego zakończenia. 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji, przeprowadzenia i nagrania Castingu 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu, gromadzonych zgodnie z niniejszym 
Regulaminem w związku z organizacją, przeprowadzeniem i nagraniem Castingu, w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest 
Organizator.  

2. Z Organizatorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: al. 
Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, drogą mailową na adres e-mail: 
daneosobowe@qzniateam.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 403 95 95. Organizator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, drogą e-mailową 
pod adresem: rodo@qzniateam.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 403 95 95. 

3. Dane osobowe Uczestników Castingu, gromadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności 
poprzez ich przekazanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przekazane podczas Rozmowy 
castingowej oraz rozmowy telefonicznej, czy też w ankietach i dokumentach uzupełniających, będą 
przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, tj. w celu 
weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem, nagrania Castingu oraz jego rozstrzygnięcia. W 
przypadku Uczestników Castingu biorących udział w Audycji ich dane będą przetwarzane również w celu 
produkcji Audycji, jednakże Organizator poinformuje wybranych Uczestników o zmianie celów oraz 
podstaw przetwarzania ich danych osobowych w związku z udziałem w Audycji.  

4. Dane osobowe Uczestników Castingu przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie zgody 
udzielonej przez Uczestnika, tj. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO bądź na podstawie art. 
9 ust. 2 lit a) RODO (w zależności od rodzaju przetwarzanych danych). 

5. Dane osobowe Uczestników Castingu mogą być przekazywane: (1) TVN, jeżeli będzie to niezbędne dla 
realizacji celów Castingu, (2) podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Castingu, (3) 
a także innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych (np. podmioty świadczące na rzecz Organizatora obsługę informatyczną). 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej.  

7. Podanie danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem (w szczególności za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego, w rozmowie telefonicznej, Rozmowie castingowej oraz dokumentach 

uzupełniających) a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 
koniecznym do wzięcia udziału w Castingu.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Castingu, Uczestnik posiada prawo do: 

8.1. dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),  

8.2. żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), 

8.3. żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),  

8.4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO), 

8.5. przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO), 

8.6. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów Organizatora (zgodnie z art. 21 RODO), 

8.7. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w 
przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Powyższe Uczestnicy mogą wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi wysłanego 
(1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, (2) 
poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@qzniateam.pl (3) lub poprzez skorzystanie z 
innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Organizatora. 

http://www.tvnstyle.pl/
mailto:daneosobowe@qzniateam.pl
mailto:rodo@qzniateam.pl
mailto:daneosobowe@qzniateam.pl
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10. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia, nagrania i rozstrzygnięcia Castingu, nie dłużej jednak niż do cofnięcia udzielonej przez 

Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Castingu.  

12. Po okresie wskazanym w ust. 11 powyżej dane osobowe Uczestników Castingu mogą być przetwarzane 
przez Organizatora w ograniczonym zakresie w celach obrony lub dochodzenia roszczeń (z uwzględnieniem 
przepisów przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa), na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. ze względu na fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

 

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie emisji, reemisji, rozpowszechnienia i promocji Audycji 

13.   Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu, którzy zostaną wybrani do udziału w Audycji, 
w zakresie emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji Audycji, jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul Wiertniczej 166. 

14.  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez TVN, mogą być kierowane na adres 
mailowy: iod@tvn.pl lub na dane kontaktowe wyznaczonego inspektora ochrony danych: 
dpo@discovery.com. 

15.  Dane osobowe Uczestników Castingu, którzy zostaną wybrani do udziału w Audycji, będą przetwarzane 
przez TVN dla celów emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji Audycji. 

16.  Przetwarzanie danych osobowych przez TVN dla celów emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji 
Audycji odbywa się na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu (po zawarciu umowy na 
udział w Audycji Uczestnika Castingu). Prawnie uzasadnionym interesem TVN jest realizacja nadania, 
reemisji, rozpowszechnienia lub promocji Audycji z udziałem Uczestnika. Zgoda może być wycofana w 
każdym momencie bez uszczerbku dla przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

17.  Umożliwienie TVN nadania nagrania Audycji i rozpowszechniania imienia i nazwiska, danych ujawnionych 

w Audycji lub w inny sposób udostępnionych TVN, wizerunku i/lub nagrania głosu uczestnika Audycji jest 

warunkiem koniecznym wzięcia udziału w nagraniu Audycji. W pozostałym zakresie podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

18.  Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane Organizatorowi, spółkom z grupy Discovery oraz innym 
podmiotom wspierającym TVN, w celu realizacji nadania, reemisji, rozpowszechnienia lub promowania 
Audycji. Dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów 
prawa. 

19.  Dane osobowe Uczestników Castingu przetwarzane będą przez TVN przez czas przygotowania, 
rozpowszechniania i nadawania Audycji. Nagrane Audycje TVN przechowuje dla celów archiwalnych przez 
czas nieokreślony. 

20.  Uczestnik może żądać od TVN: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym na podstawie profilowania, a także ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego 
danych osobowych. 

21.  Uprawnienia, o których mowa w powyżej, Uczestnik może  wykonać w następujący sposób: 

a) może żądać sprostowania danych, jeśli dane Uczestnika są nieprawidłowe lub niekompletne; 

b) może żądać usunięcia danych, gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez 
zebrane; (ii) Uczestnik cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych; (iii) Uczestnik zgłosił 
uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z 
prawem; (v) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa; 

c) może żądać ograniczenia przetwarzania danych, gdy (i) dane są nieprawidłowe – na okres 
pozwalający TVN sprawdzić prawidłowość danych Uczestnika; (ii) dane są przetwarzane niezgodnie 
z prawem, ale Uczestnik nie będzie chciał aby zostały usunięte; (iii) dane Uczestnika nie są już 
potrzebne TVN, ale mogą być potrzebne Uczestnikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy 
(iv) Uczestnik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

d) może żądać przeniesienia danych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody 
Uczestnika lub zawartej z nim umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

 

22.  Uczestnik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie 

odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest 
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uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika, a także, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby 

marketingu bezpośredniego. 

23.  Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez każdego z 
administratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2 , 00-193 
Warszawa. 

 

  

 

 


