
REGULAMIN CASTINGU DO PROGRAMU “SABLEWSKA OD STYLU” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. B3Films Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 287/9, 02-730 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616010; zwana (dalej 

„Organizatorem”) jest organizatorem castingu do audycji telewizyjnej pod tytułem 

„Sablewska od stylu” (dalej „Audycja”), realizowanej dla TVN S.A. 

 

2. Casting będzie prowadzony w terminie od 20.04.2018 roku do dnia 31.08.2018 roku 

(dalej „Casting”).  

 

3. W Castingu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania 

przewidziane niniejszym Regulaminem. 

 

4. W odniesieniu do Audycji i Castingu, TVN S.A. pełni wyłącznie funkcję nadawcy, 

emitującego Audycję w programie TVN STYLE oraz administratora danych osobowych 

zgłaszających się osób (dalej „Nadawca”). 

 

 

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

 

 

§3 

Przebieg Castingu 

 

1. Udział w Castingu polega na wypełnieniu przez zgłaszającą się osobę formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie tvnstyle.pl, w którym: 

a) podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miejscowość 

zamieszkania, adres e-mail,zawód/wykształcenie 

b) odpowiada na pytania otwarte zawarte w formularzu, 

c) załącza max. 5 zdjęć twarzy i sylwetki w stroju codziennym,  

d)  odznacza klauzule. 

 

2. Organizator dokona wyboru 20stu uczestników, który będzie podlegać dalszej 

weryfikacji. Przedstawiciele Organizatora skontaktują się w tym celu telefonicznie lub 

mailowo z wyłonionymi uczestnikami w celu zadania im kolejnych pytań przygotowanych 

przez Organizatora. Celem prowadzonej rozmowy lub ankiety mailowej jest zebranie 

dodatkowego materiału, który posłuży Organizatorowi w ostatecznym wyborze 

uczestników do programu. 



 

3. Spośród najciekawszych według Organizatora zgłoszeń wybrane osoby zostaną 

zaproszone na rozmowę castingową. Wybrane osoby zostaną poinformowane o miejscu 

i czasie rozmowy drogą telefoniczną lub emailową. Rozmowa castingowa jest 

rejestrowana przez urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk. O rejestracji rozmowy 

uczestnik zostaje poinformowany przed rozmową castingową. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

 

5. Organizator na ostatecznym etapie castingu dokona wyboru 10 uczestników, a 

informacje przekazane przez uczestnika w ankiecie zgłoszeniowej, w trakcie dalszej 

weryfikacji podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez wiadomości drogą emailową 

oraz w trakcie rozmowy castingowej, zostaną wykorzystane do stworzenia scenariusza 

odcinka z danym Uczestnikiem. 

 

6. Przez udział w Castingu oraz zakwalifikowanie się do udziału w Audycji, przez 

wykonanie czynności, o których mowa w punktach 1 - 5  niniejszego paragrafu, 

Uczestnik wyraża zgodę na:  

 

a) wykorzystywanie przez Organizatora oraz Nadawcę Audycji swojego imienia i nazwiska, 

wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w materiale filmowym, w 

szczególności w połączeniu z wizerunkiem swojego przyszłego męża/przyszłej żony.  

 

b) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora oraz Nadawcę 

Audycji ze swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi 

zarejestrowanych w materiale filmowym, w szczególności w połączeniu z wizerunkiem 

swojego przyszłego męża/przyszłej żony.  

 

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

wzięcia udziału w Castingu 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) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez 

stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity,  

g) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform 

cyfrowych),  

h) 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),  

i) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych.  

 



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

 

10. Szczegółowe prawa i obowiązki Nadawcy i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania 

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

 

§4 

Cel Castingu 

 

Celem Castingu jest wybranie Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji pod tytułem 

„Sablewska od stylu”. 

 

§5 

Publikacja Regulaminu Castingu 

 

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

Nadawcy www.tvnstyle.pl. 

 

§6 

Dane osobowe 

 

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 i rozstrzygnięcia Castingu. 
 

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 Nadawcę drogą mailową lub drogą pisemną na adres Nadawcy. 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, oraz Organizatorowi 
w celu realizacji celów Castingu i produkcji Audycji. Dane mogą być także przekazywane 
innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa. 
 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Nadawcę do zakończenia Castingu.  
 

5. Nadawca 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. Nadawca może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie 
innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez 
Nadawcę, drogą mailową. 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, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w 
przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych należy kierować do Nadawcy na adres: ”Administrator Danych 
Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa”. 
 

8. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie odbioru podania swoich danych 
osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Nadawca zapewnił dostęp do specjalnej 
skrzynki mailowej: gsm@tvn.pl. 
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