
ZGODY I OŚWIADCZENIA  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jake Vision Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą 
przy ul. Żupniczej 17, 03-821, Warszawa oraz Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Puławskiej 435a, 02-801 w celu wzięcia udziału w Castingu do Programu „Magia nagości Polska” 

Oświadczam i gwarantuję, że jestem autorem treści zawartych w zgłoszeniu oraz że nie naruszają one 
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym wizerunku i w szczególności praw autorskich. 

KLAUZULA INFROMACYJNA  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jake Vision Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. 

Żupniczej 17, 03-821 Warszawa – na etapie produkcji (w tym Castingu) Programu oraz Kino Polska TV S.A. 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 435a, 02-801 po zakończeniu produkcji, w czasie eksploatacji, 

w tym emisji i promocji Programu i po ich zakończeniu. 2) Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych należy kierować na adresy Administratorów danych osobowych wskazane w ust. 1 

powyżej. Podczas Castingu do Programu na adres Jake Vision Sp. z o.o. Sp.k.: ul. Żupnicza 17, 03-821 

Warszawa. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Castingu do Programu 

„Magia nagości Polska”, zaś w przypadku zakwalifikowania się do Programu, również w celu produkcji i 

eksploatacji, w tym emisji i promocji Programu, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (na etapie Castingu) oraz Umowy na udział w Programie (po 

zakwalifikowaniu się do Programu). 4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem 

zgłoszenia się do udziału w Castingu do Programu i w samym Programie. Może Pan/Pani podać dane 

dobrowolnie, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

będzie brak możliwości wzięcia udziału w Castingu i Programie. 5) Jeśli podane dane osobowe okażą się 

nieprawidłowe lub niekompletne, może Pan/Pani zażądać ich sprostowania – do właściwego podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe. W takim przypadku Producent lub Kino Polska TV S.A. mogą ograniczyć 

przetwarzanie danych osobowych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe. 6) Jeśli wyrazi Pan/Pani 

sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, Producent lub Kino Polska TV S.A. mogą ograniczyć 

przetwarzanie danych osobowych do czasu ustalenia, czy podstawy przetwarzania danych osobowych są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 7) Jeśli dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani żądać ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych. 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

ogólnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

 


