
Regulamin castingu ”Kanapowcy”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Mass  Koncept  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie  przy  ul.
Wysłouchów 24/18,  30-611  Kraków,  posiadającą  numer  REGON:  122972295  oraz  numer
identyfikacji  podatkowej  NIP:  6793095977,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000485759, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mateusza Krystyniaka zwaną dalej
„Organizatorem”,  jest  organizatorem  castingu  (dalej  „Casting”)  mającego  na  celu  nabór
uczestników do audycji telewizyjnej pod tytułem “Kanapowcy” (dalej „Audycja”), produkowaną na
zlecenie  STAVKA  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wiertniczej  166,  02-952,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla  m.  st.  Warszawy,  XIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  0000243109,  NIP
5252349294 (dalej „Telewizja”), nadawcy programu TTV.

2. Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 25.04.2020 r.  do dnia 30.07.2020 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany terminu zakończenia castingu.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Castingu

1. W Castingu mogą brać udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkujący rejon Podhala. Takie osoby stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”). 

2. Pracownicy Organizatora, Telewizji 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. W Audycji  mogą wystąpić  osoby pełnoletnie,  rodziny z dziećmi:  nieletnimi i  małoletnimi,  takie,
które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

§3
Przebieg Castingu

1. Udział w Castingu możliwy jest po uprzednim dokonaniu zgłoszenia przez wypełnienie na stronie
https://www.masskoncept.pl/castingi_view.php formularza  elektronicznego,  w  którym  osoba
zgłaszająca się:

a. podaje imię, nazwisko, wiek, numer telefonu oraz miejscowość zamieszkania; 
b. podaje podstawowe informacje o sobie, takie jak waga  oraz opisuje swoje nawyki żywieniowe i

zwyczaje dotyczące aktywności fizycznej;
c. załącza swoje zdjęcie.

2. Z osób, które dokonały zgłoszenia zgodnie z ust. 1 powyżej, Organizator lub Telewizja, dokona
wyboru  najbardziej  interesujących  Uczestników  Castingu  z  punktu  widzenia  atrakcyjności  dla
Audycji.  Przedstawiciele  Organizatora  skontaktują  się  w tym celu  telefonicznie  lub  mailowo  z
Uczestnikami w celu zadania im kolejnych pytań przygotowanych przez Organizatora lub poprzez
udział w sesji nagraniowej w miejscu zamieszkania Uczestnika. 

3. W przypadku  wybrania  Uczestnika  castingu  do  udziału  w  Audycji,  prawa  i  obowiązki,  w  tym
dotyczące  prawa  autorskiego,  prawa  do  wykorzystania  wizerunku  na  wszystkich  znanych  w
momencie podpisywania umowy polach eksploatacji etc. zostaną uregulowane osobną umową.

§4
      Cel Castingu

Celem Castingu jest wybranie Uczestników, którzy wezmą udział 
w Audycji. 

§5
Publikacja Regulaminu Castingu

Z treścią Regulaminu Castingu można zapoznać się w siedzibie spółki Mass Koncept Sp. z o.o. ul. 
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Wysłouchów 24/18, 30-611 Kraków oraz na stronie internetowej 
https://www.masskoncept.pl/castingi_view.php

§6
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Castingu jest STAVKA sp. z o.o. 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 umowa, do której zawarcia
dochodzi  poprzez  akceptację  przez  Uczestnika  Regulaminu  w  ramach  formularza
zgłoszeniowego,  jak również w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii – odrębna
zgoda.

3. Dane osobowe Uczestników mogą  być przekazywane  innym podmiotom należącym do grupy
kapitałowej,  do której należy STAVKA sp. z o.o.,  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  STAVKA  sp.  z  o.o.  do  zakończenia
Castingu. 

5. STAVKA sp. z o.o. będzie przechowywała 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. STAVKA sp. z o.o. może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie
innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych, 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
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.   Wszelką  korespondencję  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych  należy
kierować do TVN na adres: ”Administrator Danych Osobowych, STAVKA sp. z o.o. ul. Wiertnicza
166, 02-952 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl.

2


