Rzeszów, dnia ………………………………………………

ZGODA NA UDZIAŁ W CASTINGU DO ROLI W TELEDYSKU ZESPOŁU GRZANE WINO PT. „JUŻ NIE
WRÓCĄ”

Dane osobowe dziecka:
a) Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………….
b) Rok urodzenia: …………………………………………………………………………………….
c) Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………..
d) Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego:
a) Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………..……...
b) Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………..
c)adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w castingu organizowanym przez Zespół Grzane Wino w reżyserii Mateusza Burdach, a w przypadku
wybrania mojego syna/córki do ww. roli – na jej/jego /jej udział w castingu oraz dalszych etapach
eliminacji, castingu i projekcie.
W związku z powyższym, w przypadku wybrania mojego syna/córki do roli w ww. projekcie, wyrażam
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Zespół Grzane Wino oraz administratorów niezbędnych
do przygotowania czynności związanych z obsługą projektu i reżysera wizerunku mojego syna/córki
do celów związanych z promocją castingu, projektu, teledysku oraz publikacją materiałów z castingu,
projektu, teledysku – w formie fotografii bądź nagrań video, w zakresie publikacji tego wizerunku (np.
na plakatach), wprowadzania do sieci Internet, publicznego udostępniania (np. w formie nagrania
występu) oraz emisji za pośrednictwem telewizji bądź Internetu. Rozumiem, iż w powyższym zakresie
wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki może łączyć się z podaniem jego imienia i nazwiska- jako
członka obsady castingu, projektu, teledysku.
Powyższej zgody udzielam bez ograniczeń czasowych – tj. na okres, w którym wykorzystanie
wizerunku będzie celowe i niezbędne w związku z organizacją i promocją castingu, projektu,
teledysku oraz korzystaniem z materiałów z powyższych wydarzeń, nagrań a także udziału w
teledysku.
…………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informujemy, że:
1) Administratorami Pana/Pani danych osobowych podanych w „Oświadczeniu o zgodzie na
udział w castingu do roli w teledysku organizowanym przez Zespół Grzane Wino w reżyserii
Mateusza Burdach, oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka, o których mowa w tym
oświadczeniu, jest Zespół Grzane Wino reprezentowany przez Marcin Iżela zam. Kielnarowa
225 D , 36-020 Tyczyn (dalej: „Administrator”) oraz pozostali członkowie tj. Stefan
Ryszkowski, Paweł Czop, Andrzej Zając, Piotr Zapart.
2) Pana/Pani dane osobowe podane w ww. oświadczeniu będą przetwarzane przez
Administratora w celu zarejestrowania udzielonej zgody oraz w celach zapewnia możliwości
kontaktu.
3) Dane osobowe Pani/Pana syna/córki, o których mowa w oświadczeniu o zgodzie na udział w
castingu, w tym imię, nazwisko i wizerunek, przetwarzane będą w celach, w sposób i w
zakresie przedstawionym Panu/Pani w ww. oświadczeniu.
4) Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora,
polegający na: a. w stosunku o Pana/Pani danych osobowych - na konieczności
zarejestrowania Pana/Pani zgody, by w razie potrzeby móc się na nią powołać, b. w stosunku
do danych osobowych Pani/Pana syna/córki – na zapewnieniu możliwości przeprowadzenia
castingu, zapewnieniu możliwości udziału w spektaklu, promocji spektaklu i wykorzystania
materiałów ze spektaklu.
5) Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w castingu
6) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani syna/córki mogą być udostępniane
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, związane z przygotowywaniem
castingu, przedstawienia. Ponadto, dane osobowe Pani/Pana syna/córki, w przypadku
jej/jego udziału w castingu, projekcie, będą mogły być upubliczniane nieograniczonemu
kręgowi odbiorców – w graniach sposobów i celów które zostały Panu/Pani przedstawione w
oświadczeniu o zgodzie na udział w castingu.
7) Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich ani nie będą podlegać
profilowaniu.
8) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani syna/córki będą przetwarzane przez
okres i w zakresie przeprowadzenia castingu oraz po sporządzeniu projektu; ponadto
oświadczenie o udzieleniu zgody może być przechowywane na czas nieokreślony od
zakończenia castingu oraz projektu, teledysku. W przypadku udziału Pana/Pani syna/córki w
przedstawieniu, dane osobowe przetwarzane będą przez dalszy okres – zgodnie z treścią
oświadczenia o zgodzie na udział w castingu oraz projekcie.
9) W stosunku do Pani/Pana danych osobowych, a także danych Pana/Pani syna/córki,
przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści tych danych, a także ich sprostowania,
żądania usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
10) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z pouczeniem
………………………………………
(data, podpis)

