
Regulamin castingu do audycji  pod roboczym tytułem „Ambroziak bez tajemnic” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 

 

1. B3 Films Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy Al. Wilanowska 287 lok. 9,  NIP: 521-

373-40-94; REGON: 364397136 (dalej: „Organizator”) jest organizatorem castingu 

związanego z audycją telewizyjną pod roboczym  tytułem „Ambroziak bez tajemnic” (dalej 

„Audycja”), realizowaną przez Organizatora na zlecenie TVN S.A. 

2. Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 30  kwietnia 2019  roku do dnia  30 listopada 

2019 roku (dalej „Casting”). 

3. Celem Castingu jest wyłonienie łącznie około 40 uczestników Audycji. 

4. Audycja polega na przekazaniu widzowi wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, 

opowiedzeniu historii uczestników programu i poddawanie ich zabiegom z zakresu 

medycyny estetycznej oraz opowiedzenie historii kliniki i lekarzy pracujących w klinice.  

5. Audycja będzie emitowana w kanałach rozprowadzanych przez podmioty należące do 

grupy Discovery. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Castingu 

 

1. W Castingu może wziąć udział osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane w 

Regulaminie, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. W Castingu mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 11. rok 

życia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zgłoszone jedynie przez rodzica i/lub 

pełnoprawnego opiekuna. 

3. Osoby spełniające warunki wskazane w ust. 1 powyżej, po dokonaniu zgłoszenia zgodnie 

z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”). 

 

§3 

Przebieg Castingu 

1. Zgłoszenie do Castingu polega na wypełnieniu przez zgłaszającą się osobę formularza 

elektronicznego, dostępnego na stronie www.tvnstyle.pl, w którym osoba zgłaszająca się: 

a) podaje swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, wiek; 

miejsce zamieszkania, przesyła zdjęcia ukazujące defekty ciała oraz zdjęcia fragmentów 

ciała które będą podlegać zabiegom w Audycji, po zakwalifikowaniu się uczestnika do 

udziału w Audycji; 

http://www.tvnstyle.pl/


b) odpowiada na pytania otwarte, opisując m.in. powody, dla których chce wziąć udział w 

Audycji. 

2. W pierwszym etapie Castingu przedstawiciele Organizatora skontaktują się telefonicznie z 

wybranymi osobami, które dokonały prawidłowego zgłoszenia. W trakcie rozmowy 

telefonicznej zadadzą Uczestnikowi pytania, które będą miały na celu uszczegółowienie 

zgłoszenia Uczestnika. Poproszą Uczestnika o przedstawienie swojej historii choroby, 

przedstawienie swojego życiorysu. Celem prowadzonej rozmowy jest zebranie 

dodatkowego materiału (na temat Uczestnika np. jego stanu zdrowia, ). Na podstawie oceny 

zebranego w rozmowach materiału Komisja Castingowa wybierze co najmniej 20   

Uczestników.  

3. W drugim etapie Castingu przedstawiciele Organizatora zaproszą wybraną grupę 

Uczestników na casting stacjonarny organizowany w siedzibie firmy B3 Films.  

4. Spośród osób, które wezmą udział w castingu przed kamerą, wybrani zostaną bohaterowie 

do realizacji zdjęć w programie.  

5. Zgłaszając się do udziału w Castingu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie 

zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Audycji, celem wzięcia udziału w Audycji 

Uczestnik będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie 

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 rozpowszechnianie ich w postaci materiałów audiowizualnych w 

szczególności filmowych, a także pojedynczych zdjęć fotograficznych wykonanych 

podczas realizacji zdjęć do Audycji oraz ich rozpowszechniania i promocji w programach 

telewizyjnych i innych przekazach w zakresie określonym w ust. 6-7 poniżej oraz innych 

zgód związanych z wykorzystaniem wizerunku, głosu Uczestnika oraz przeniesienia 

majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych. 

6. Z dniem zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej licencji 

niewyłącznej, z prawem do udzielania sublicencji, uprawniającej Organizatora do 

korzystania zdjęć (w postaci plików komputerowych np. w formacie jpg), na polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 7, jak również wykorzystywania imienia i nazwiska, 

wizerunku (w tym w szczególności utrwalonego na Zdjęciach), głosu i/lub wypowiedzi 

Uczestnika, w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów) w związku z Audycją 

i/lub Castingiem oraz innymi audycjami tworzonymi i/lub rozpowszechnianymi przez 

Organizatora, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji, a także 

promocji Audycji i/lub Organizatora, w zakresie określonym w ust. 7 poniżej. Organizator 

jest uprawniony do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych 

do Zdjęć oraz do  korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych 

w ust. 7, a także włączania Zdjęć do innych dzieł, w tym utworów audiowizualnych, w tym 

w celu promocji Organizatora, jego towarów i usług, Audycji oraz innych podmiotów, ich 

towarów i usług.  



7. Zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ust. 5 i 6 odnosi się do wszystkich znanych 

pól eksploatacji, a w szczególności do: 

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 obrotu, 

d) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

do baz danych,    

e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 

przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in. 

udostępniania w Internecie (w 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) publicznego wykonania, 

g) 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.),   

h) wystawiania, 

i) wyświetlania, 

j) użyczania i/lub najmu, 

k) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub 

niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub 

technologii) przewodowego oraz bezprzewodowego 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) nadawania analogowego oraz cyfrowego 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., 

ł) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub 

niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, 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. 

8. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas realizacji 

materiału filmowego oraz w materiałach fotograficznych, o których mowa w ust. 1 pkt b) i 

c) jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów. 

9. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania 

go w Castingu do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie. 

10. Do chwili podpisania umowy, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik nie uzyskuje 

żadnych roszczeń wobec Organizatora o udział w Audycji. 

 

§4 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych osobowych uczestników Castingu jest B3 Films Sp. z o.o. z 

siedzibą  w Warszawie przy Al. Wilanowska 287 lok. 9. 

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez B3 Films, mogą 

być kierowane na adres mailowy: redakcja@b3films.pl  

3. Dane uczestników Castingu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym 

dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu i 

rozstrzygnięcia Castingu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której 

zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.  

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom, jeśli będzie to 

niezbędne dla realizacji celów Castingu, oraz Organizatorowi w celu realizacji celów i 

przeprowadzenia Castingu. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym 

organom, na podstawie stosownych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez B3 Films przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu a także przygotowania Audycji.  

7. B3 Films będzie przechowywało dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

mailto:redakcja@b3films.pl


8. B3 Films może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie 

innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez 

B3 Films, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu. 

9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Wszelką 

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do  

redakcja@b3films.pl 

10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na cele Castingu dostępna jest 

na stronie internetowej pod adresem wwww.tvnstyle.pl  

11.  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. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie emisji, reemisji, rozpowszechnienia i promocji Audycji 

12. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu, którzy zostaną wybrani do 

udziału w Audycji, jak również w przypadku Uczestników niepełnoletnich - ich rodziców 

i/lub pełnoprawnych opiekunów - w zakresie emisji, reemisji, rozpowszechniania i 

promocji Audycji, jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Wiertniczej 166. 

13. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez TVN, mogą być 

kierowane na adres mailowy: iod@tvn.pl. 

14. Dane osobowe Uczestników Castingu, którzy zostaną wybrani do udziału w Audycji, będą 

przetwarzane przez TVN dla celów emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji 

Audycji. 

15. 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. 

16. 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. 



17. Dane osobowe Uczestnika, jak również w przypadku Uczestników niepełnoletnich - ich 

rodziców i/lub pełnoprawnych opiekunów - 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. 

18. Dane osobowe Uczestników Castingu, jak również w przypadku Uczestników 

niepełnoletnich - ich rodziców i/lub pełnoprawnych opiekunów, przetwarzane będą przez 

TVN przez czas przygotowania, rozpowszechniania i nadawania Audycji. Nagrane 

Audycje TVN przechowuje dla celów archiwalnych przez czas nieokreślony. 

19. 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. 

20. Uprawnienia, o których mowa w powyżej, Uczestnik może  wykonać w następujący 

sposób: 

a. może żądać sprostowania danych, jeśli dane Uczestnika są nieprawidłowe lub nie-

kompletne; 

b. może żądać usunięcia danych, gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla któ-

rych zostały przez zebrane; (ii) Uczestnik cofnął swoją zgodę na przetwarzanie da-

nych; (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 usu-

nięte; (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 uzasad-

nione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

d. może żądać przeniesienia danych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na pod-

stawie zgody Uczestnika lub zawartej z nim umowy oraz przetwarzanie to odbywa 

się w sposób automatyczny. 

11. 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 uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika, a także, gdy 

dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 



12. 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. 

 

  

§5 

Publikacja Regulaminu Castingu 

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w siedzibie B3 Films Sp. z o.o. w 

Warszawie przy ul. Puławska 368, 02-819 Warszawa.  


