REGULAMIN CASTINGU („Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w castingu („Casting”)
na główną rolę w filmiku promocyjnym Gminy Pilzno
.2.Organizatorem Castingu jest Gmina Pilzno ul. Rynek 6, 39 – 220
Pilzno, NIP 8722219344 („Organizator”).
3.Temnimi miejsce realizacji filmu : 11 czerwca 2021, Pilzno.
4. Uczestnicy jako osoby małoletnie, reprezentowane są przez
rodzica\przedstawiciela ustawowego („Opiekun”), który w ich imieniu
przesyła zgłoszenie do udziału w castingu
5. Zgłoszenia do castingu (zwane dalej „Zgłoszeniem”) można dokonać
w dniach 15.05.2021r. – 1.06.2021r. przesyłając KARTĘ
ZGŁOSZENIOWĄ na adres mailowy: promocja@gminapilzno.pl.
Każde Zgłoszenie musi zawierać zdjęcia (max 3 ) i materiał video
przedstawiający Uczestnika.
6. Przystąpienie do Castingu przez uczestnika - rozumiane jako
przesłanie wiadomości poczty elektronicznej ze Zgłoszeniem Uczestnika
jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
8. Celem Castingu jest wyłonienie osoby do główniej roli w teledysku do
piosenki promującej Gminę Pilzno.
9. Regulamin dostępny jest na stornie internetowej Gminy Pilzno :
http://pilzno.um.gov.pl/

§ 2.WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU,
1.Uczestnikiem Castingu mogą być dzieci w wieku 4-7 lat, mieszkające
na terenie Gminy Pilzno, których Opiekun wyraził zgodę na ich udział w
Castingu oraz które spełniają warunki określone w Regulaminie.
2. Osoby pragnące wziąć udział w Castingu, powinny dokonać w
terminie, o którym mowa w § 1.5 regulaminu, Zgłoszenia do Castingu
poprzez przesłanie na adres e-mail: promocja@gminapilzno.pl skanu
wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz ze zdjęciami (max 3 zdjęcia) i
materiałem video (max 1 minuta).
3. Uczestnik castingu musi umieć jeździć na rowerze/rowerku.

4. Opiekun zobowiązany jest dostarczyć w dniu 11 czerwca 2021r. na
plan zdjęciowy rower, z którego korzystać będzie Uczestnik podczas
realizacji filmu
5. Uczestnik wraz z mobilnym Opiekunem są dyspozycyjni przez cały
dzień 11 czerwca 2021r.
6. Uczestnikom nie przysługuje za udział w Castingu jakiekolwiek
wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w realizacji
filmu.

§ 3. PRZEBIEG CASTINGU
1. Działając w imieniu nieletniego Uczestnika Opiekun wypełnia KARTĘ
ZGŁOSZENIOWĄ. Opiekun zobowiązany jest do podania poniższych
danych:
• imię i nazwisko Uczestnika,
• imię i nazwisko Opiekuna,
• wiek Uczestnika,
• numer telefonu kontaktowego Opiekuna,
• adres poczty elektronicznej Opiekuna,
• miejsce zamieszkania (miejscowość)Uczestnika,
• umiejętności lub osiągnięć Uczestnika,
• zainteresowania Uczestnika.
Ponadto Opiekun jest zobowiązany do załączenia: zdjęć (maksymalnie 3)
przedstawiających Uczestnika oraz pliku wideo z materiałem
przedstawiającym Uczestnika (maksymalny czas trwania materiału
video to 1 minuta).
2. Wytypowania Uczestnika do filmu promocyjnego dokonuje komisja
powołana przez Organizatora składająca się z przedstawicieli
Organizatora („Komisja”). Decyzja Komisji Castingu jest ostateczna i
niepodważalna. Organizator i Komisja nie są zobowiązani do
uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub
zakwalifikowaniu Uczestnika.
3. Opiekun dziecka, które zostanie wytypowane do udziału w filmiku
promocyjnym zostanie poinformowany o tym fakcie do dnia 5 czerwca
2021.

4. Film nagrywany będzie przez cały dzień 11 czerwca 2021 roku na
terenie Gminy Pilzno, w trakcie przewidziane będą przerwy.
5. Opiekun z Uczestnikiem, który został wytypowany do udziału w filmie
powinien stawić się w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu
w dniu 11 czerwca z rowerem .Opiekun musi być dyspozycyjny i
mobilny.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane
podane w Zgłoszeniu uniemożliwiające skontaktowanie się z
Uczestnikiem.

§4 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna
prawnego Uczestnika, przesłanych w Zgłoszeniu do udziału w Castingu
(dalej: „Dane”), przetwarzanych w związku z przesłanym Zgłoszeniem
jest Urząd Miasta
Pilzno ul. Rynek 6, 39 – 220 Pilzno (dalej:
„Administrator”).
2. Administrator przetwarza Dane w celu i w zakresie niezbędnym do
przygotowania i realizacji Castingu, zgodnie z Regulaminem, a także w
celu
nawiązania
kontaktu
zwrotnego.
Organizator
podczas
przetwarzania danych osobowych dzieci stosuje wszelkie środki
bezpieczeństwa fizycznego oraz organizacyjnego, w taki sposób aby nie
doszło do naruszenia ochrony danych.
3. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego
przepływu
takich
danych
oraz
uchylenia
dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej:
„RODO”, Administrator informuje, iż Dane Uczestnika i Opiekuna
przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie
zgody wyrażonej przez Opiekuna.
4. Na potrzeby przygotowania i realizacji Castingu przetwarzane są
następujące Dane Uczestnika i Opiekuna: imię i nazwisko, wiek , numer
telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, miejsce
zamieszkania (miejscowość), doświadczenie, umiejętności oraz
zainteresowania, wizerunek, głos, aktorskie wykonanie.
5. Dane Uczestników Castingu i Opiekunów zostaną zanonimizowane po
wybraniu osoby do udziału w filmie promocyjnym , najpóźniej do dnia
15 czerwca 2021

6. Uczestnikom oraz ich Opiekunom przysługuje prawo do
:• uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o
kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
• żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia
niekompletnych Danych,
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych -przy czym
żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne
dotyczące takiego żądania
,• przenoszenia Danych –poprzez otrzymanie Danych od Administratora
w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi
trzeciemu,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie
wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych, powinny
być kierowane pocztą elektroniczną na adres kadry@gminapiilzno.pl lub
pocztą tradycyjną na adres: Gmina Pilzno, ul Rynek 6, 39-220m Pilzno,
z dopiskiem: "do Inspektora Ochrony Danych”. Uczestnikom oraz ich
Opiekunom przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
8. Podanie danych przez Opiekunów nie jest wymogiem ustawowym lub
umownym. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne do
przygotowania i realizacji Castingu. Nie podanie Danych uniemożliwi
uczestnictwo w Castingu.
9. Administrator nie będzie przekazywał Danych Uczestników oraz ich
Opiekunów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane
mogą
zostać
udostępnione
wyłącznie
organom
publicznym
uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
10. Przetwarzanie Danych Uczestników udostępnionych w trakcie
Castingu odbywać się będzie na zasadach określonych w regulaminie.

§5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania się do wszelkich poleceń i
decyzji Organizatora lub osób przez niego upoważnionych dotyczących
Castingu.
2. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane
przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i
ostateczne.

