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Regulamin castingu „Widownia Mam talent!” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestrowy Sądowy pod nr 

0000374849 zwana dalej „Organizatorem” oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 

Krajowy Rejestrowy Sądowy pod nr 0000213007 zwana dalej „TVN” są 

współorganizatorami castingu na widownię (dalej „Współorganizatorzy” lub 

„Organizatorzy”) nagrań audycji telewizyjnej pod tytułem „Mam talent!” (dalej 

„Audycja”), emitowanej w programie TVN. 

2. Casting będzie prowadzony w terminie od 15 maja do 10 lipca 2018r (dalej „Casting”), dla 

każdego z miast w którym organizowana jest widownia, w terminach podawanych w 

informacjach na antenie TVN. 

3. Informacje dotyczące Castingu uzyskuje się za pośrednictwem telefonu komórkowego w 

sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play, a sam udział w Castingu możliwy jest przez Internet 

oraz przesyłki listowe. 

4. Pracownicy TVN Media Sp. z o.o., TVN S.A., Asseco Poland S.A., Orange Polska S.A., 

Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Digital Virgo S.A. 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 spełniły wymagania przewidziane 

niniejszym Regulaminem. Takie osoby stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”) 

2. Aby wziąć udział w Castingu należy zgłosić się po informacje dotyczące Castingu 

wysyłając SMS o treści WARSZAWA lub GDANSK lub POZNAN lub KRAKOW lub 

KATOWICE pod numer 7124. Po przesłaniu poprawnego SMS-a Uczestnik otrzymuje w 

zwrotnym SMS-ie informacje potrzebne do udziału w Castingu oraz kod alfanumeryczny.  

3. Jedna osoba powinna wysłać tylko 1 SMS w celu pozyskania kodu i informacji o Castingu. 

Opłata za każdy wysłany SMS pod numer 7124 wynosi 1,23 zł brutto (1 zł + VAT). 

4. Odebranie informacji oraz kodu alfanumerycznego pozwala na dokonanie zgłoszenia 

castingowego polegającego na wysłaniu e-maila lub tradycyjnego listu, maila na adres 

wskazany w SMSie, listu na adres: TVN, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa z 

dopiskiem „Mam talent!”. W e-mailu lub liście powinien znaleźć się kod alfanumeryczny, 

numer telefonu kontaktowego oraz jak najciekawsza odpowiedź na otwarte pytanie: 

dlaczego chcesz zobaczyć casting do Mam talent!? W tytule maila lub listu należy wpisać 

nazwę miasta WARSZAWA lub GDANSK lub POZNAN lub KRAKOW lub 

KATOWICE gdzie chciałoby się uczestniczyć na widowni Castingu. Powinno być to to 

samo miasto, którego nazwa została wskazana w SMS zgłoszeniowym. 

5. Kod alfanumeryczny jest niepowtarzalny i może zostać użyty tylko w przypadku jednego 

zgłoszenia Uczestnika do Castingu. 

 

§3 

Przebieg Castingu 

1. Udział w Castingu polega na przesłaniu mailowego lub listowego zgłoszenia na wskazany 

w SMS-ie informacyjnym adres mailowy lub listem na adres: TVN, ul. Wiertnicza 166, 

02-952 Warszawa z dopiskiem „Mam talent!”, w celu wygrania w Castingu udziału w 

nagraniu audycji jako widz na widowni. Na adres mailowy lub pocztowy, wskazany przez 

Współorganizatorów, należy przesłać w terminie działania Castingu: kod alfanumeryczny, 

numer telefonu kontaktowego oraz jak najciekawszą odpowiedź na otwarte pytanie: 

dlaczego chcesz zobaczyć casting do Mam talent!? 
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2. W procesie castingu na widownie zbierane będą dane: numer kontaktowy, adres email lub 

adres korespondencyjny. Dane te mogą być przekazane zewnętrznej firmie organizującej 

publiczność do dalszego przetwarzania. 

3. W trakcie nagrania programu rejestrowane mogą być takie dane jak wizerunek, imię, 

nazwisko, głos, które potem mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

4. Organizatorzy powołają trzyosobowe Jury castingowe, które w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów dokona wyboru 12500 Uczestników, których opis powodu - 

dlaczego osoba chce zobaczyć casting do Mam talent! - będzie zdaniem Jury 

najciekawszy. 

5. Podejmując udział w Castingu, w przypadku zakwalifikowania się do widowni Audycji, 

Uczestnicy Castingu wyrażą zgodę na przyjazd do miejsca wskazanego przez 

Organizatora, na koszt własny, we wskazanym przez przedstawicieli Organizatora 

terminie. 

6. Uczestnicy zakwalifikowani do Castingu zostaną poproszeni o wyrażenie i poświadczenie 

zgody na: 

a) wykorzystywanie przez TVN swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub 

wypowiedzi zarejestrowanych w filmie/ nagraniu dokonanym dla potrzeb Audycji oraz dla 

celów promocji i reklamy Audycji przez TVN lub Organizatora, 

b) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez TVN ze swojego imienia i 

nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w filmie /nagraniu oraz 

utworów i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z 

realizacją filmu /nagrania w zakresie wymienionych poniżej pól eksploatacji. 

7. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej odnosi się do wszystkich znanych pól 

eksploatacji, a w szczególności do: 

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 

b) wprowadzania do obrotu, 

c) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 

d) wystawiania i/lub wyświetlania, 

e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub multimedialnej, 

f) najmu i/lub użyczania, 

g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną i/lub za pośrednictwem satelity, 

h) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych), 

i) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez 

siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych), 

j) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych. 

8. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie 

przez TVN praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. 

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

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

materiału filmowego jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów. 

 

§4 

Cel Castingu 
Celem Castingu jest wybranie przez Jury 12500 Uczestników (po 2500 Uczestników w 

każdym z wymienionych w par. 2 ust. 2 i 4 miast), którzy wezmą udział jako widownia w 

castingach do audycji „Mam talent!” 11 edycji. 

 

 

§5 

Postępowanie reklamacyjne 

1.  Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do TVN Media na adres ul. 

Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Casting na 
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widownię Mam talent!”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca 

składająca się z przedstawicieli Organizatorów Castingu. 

2.    Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3.   Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 

 

 

§6 

Publikacja Regulaminu Castingu 

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w siedzibie TVN Media (ul. Wiertnicza 

166, 02-952 Warszawa) oraz na www.mamtalent.tvn.pl. 

 

§7 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych osobowych uczestników Castingu jest TVN S.A. z siedzibą w 

Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane uczestników Castingu będą przetwarzane 

wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu 

weryfikacji Uczestnika Castingu, rozstrzygnięcia castingu a także uregulowania 

ewentualnych zobowiązań podatkowych Organizatora. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda. 

Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją 

zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres 

Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 

zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika 

w trakcie trwania Castingu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Castingu. 

3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do 

grupy kapitałowej TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu. Dane 

mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia 

Castingu.  

5. Organizator będzie przechowywał 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. 

6. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie 

innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez 

Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci 

pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik będzie 

poinformowany. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu. 

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

poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 

Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 

02-952 Warszawa” 

8. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie udziału w Castingu, podania 

swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił 

dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: gsm@tvn.pl. 
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