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Regulamin castingu do audycji „Poczuj się jak Małgosia Rozenek”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Golden Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Berezyńskiej 39, 03 - 908, 

Warszawa, wpisaną 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 225921, numer NIP: 

9512147001; kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (dalej „Organizator”) jest organizatorem 

castingu (dalej „Casting”) związanego z audycją telewizyjną pod roboczym tytułem „Poczuj 

się jak Małgosia Rozenek” (dalej „Audycja”), realizowaną przez Organizatora na zlecenie 

TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000213007 (dalej „TVN”). 

2. Celem Castingu jest wyłonienie minimum 8 uczestników, którzy zostaną poddani 

metamorfozie wyglądu w ramach Audycji. 

3. Casting będzie prowadzony w okresie od dnia 23 lipca 2018  roku do dnia 31 sierpnia 2018 

roku. 
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Castingu 

 

1. W Castingu mogą brać udział osoby fizyczne: pełnoletnie kobiety posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym 

regulaminem (dalej „Regulamin”) oraz dokonały zgłoszenia zgodnie z § 3 ust. 1 

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

2. Pracownicy lub współpracownicy 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 
Przebieg Castingu 

 

1. Udział w Castingu polega na dokonaniu zgłoszenia przez wypełnienie na stronie 

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

a. podaje imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, 

b. odpowiada na pytania, opisując powody dokonania zgłoszenia oraz zmiany w 

wyglądzie, jakich chciałaby dokonać, 

c. załącza max. 4 zdjęcia (materiały fotograficzne) przedstawiające wyłącznie osobę 

zgłaszającą się. 

d. Załącza filmik, w którym przedstawia wyłącznie osobę zgłaszającą się, o czasie 

trwania nie dłuższym niż 120 sek 

 

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

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, dokona wyboru co najmniej 20 

Uczestników, których opis powodów dokonania zgłoszenia, w tym chęci przejścia meta-

morfozy, będzie zdaniem Komisji castingowej najciekawiej, w szczególnie pomysłowy lub 

emocjonalny sposób przedstawiony przez Uczestnika, a także wyróżni dane zgłoszenie spo-

śród pozostałych ze względu na szczególne znaczenie dokonania metamorfozy dla Uczest-

nika. Z tak wybranymi Uczestnikami zostaną przeprowadzone dalsze rozmowy castingowe.  
3. W celu przeprowadzenia dalszych rozmów castingowych, przedstawiciele Organizatora 

skontaktują się telefonicznie z wybranymi zgodnie z ust.2 powyżej Uczestnikami i zadadzą 

im kolejne pytania otwarte przygotowane przez Komisję Castingową. Celem ww. pytań 

jest uszczegółowienie wypowiedzi Uczestnika zawartej w zgłoszeniu.  

4. Spośród wszystkich Uczestników, z którymi zostaną przeprowadzone dalsze rozmowy ca-

stingowe, Komisja Castingowa wskaże tych, którzy wyróżniają się spośród innych komu-

nikatywnością, ciekawą osobowością lub poczuciem humoru. Tak wskazani Uczestnicy 

wezmą udział w dokumentacji filmowo-zdjęciowej przeprowadzanej przez Organizatora.  
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5. Komisja Castingowa dokona oceny materiału zebranego w trakcie dokumentacji filmowo-

zdjęciowej, o której mowa w ust. 4 powyżej, biorąc pod uwagę umiejętność Uczestników 

do swobodnego i naturalnego występowania przed kamerą oraz możliwości dokonania 

zgłoszonej metamorfozy w ramach realizacji telewizyjnej. Na podstawie tych kryteriów, 

Komisja Castingowa wybierze co najmniej 10 Uczestników, którzy wezmą udział w reali-

zacji Audycji.  

6. Uczestnik poprzez udział w Castingu przyjmuje do wiadomości, że w razie 

zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Audycji, Uczestnik wyrazi zgodę na 

korzystanie przez Organizatora oraz nadawcę Audycji z imienia i nazwiska, wizerunku, 

głosu lub wypowiedzi Uczestnika w zakresie określonym umową zwieraną z 

Organizatorem. 

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

Uczestnika do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie. 

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub 

promować podczas realizacji Audycji jakichkolwiek towarów, usług lub podmiotów innych 

niż wskazane przez Organizatora, w sposób określony przez Organizatora. 

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu oraz za 

ewentualne naruszenie praw Organizatora lub osób trzecich lub naruszenie przepisów 

prawa. 

10. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie i prawa pokrewne do treści 

stanowiących lub zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie uprawniającym 

Uczestnika do udzielenia Organizatorowi licencji niewyłącznej do tych treści na zasadach 

określonych w formularzu zgłoszeniowym. 
 
 

§5 

Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Organizatora na adres: 

ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – 

Poczuj się jak Małgosia Rozenek”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja 

Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora. 

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 można się zapoznać w biurze Organizatora: ul. Królowej Marysieńki 50, 

02-954 Warszawa, Warszawa, oraz na www.tvnstyle.pl 
 

§7 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest TVN S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa.  

2. Dane osobowe Uczestników Castingu, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, a także 

przekazane Organizatorowi podczas rozmowy castingowej oraz rozmowy telefonicznej 

będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, 

to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem i rozstrzygnięcia 

Castingu.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której za-

warcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.  

http://www.tvnstyle.pl/
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4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do 

grupy kapitałowej TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu, oraz Or-

ganizatorowi w celu realizacji celów i przeprowadzenia Castingu. Dane mogą być także 

przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez TVN przez okres niezbędny do prze-

prowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu a także przygotowania Audycji.  

6. TVN będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważ-

nionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. TVN może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych 

danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez TVN, 

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

8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich spro-

stowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Wszelką korespon-

dencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do TVN na adres: 

„Administrator Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa”. 
9. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie danych osobowych i udzie-

lenia zgody na ich przetwarzanie TVN zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: 

gsm@tvn.pl. 

mailto:gsm@tvn.pl

