
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: CASTING „MAGICZNE DRZEWO” 

 
Imię i nazwisko dziecka      _______________________ 
Imię i nazwisko rodzica lub przedstawiciela ustawowego  _______________________  
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w celu przeprowadzenia castingu 

1. Jako rodzić syna/córki wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie jego/jej wizerunku, utrwalonego na 
nadesłanej przeze mnie fotografii, w celu przeprowadzenia castingu do nowej twarzy postaci z serii 
„Magiczne Drzewo” aut. Andrzeja Maleszki.  

2. Zgody udzielam wydawcy książki - Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK sp. z o. o. z siedzibą 
w Krakowie (30-105), ul. Kościuszki 37, zwanego dalej Wydawcą, jej autorowi – Andrzejowi Maleszce oraz 
innym podmiotom współpracującym z Wydawcą przy przeprowadzaniu castingu. 

3. W ramach zgody dozwolone jest: kopiowanie fotografii zawierającej wizerunek w pamięci komputera, 
drukowanie tej fotografii, jej przesyłania za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Zgoda obejmuje również prawo do opracowywania fotografii zawierających wizerunek, w szczególności 
pod względem technicznym i artystycznym w celu dostosowania jej do stylistyki serii „Magiczne 
drzewo”.  

5. Zgoda udzielam na czas nieoznaczony.  
6. Przesłana fotografia nie będzie rozpowszechniania przez Wydawcę w mediach społecznościowych lub w 

sieci internet. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i małoletniego w zakresie 
wskazanym w  tym oświadczeniu oraz dołączonej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.  
 

8. Każda ze zgód może być cofnięta w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody oznacza również rezygnację z 
udziału w castingu.  

9. Oświadczam, że moje prawa rodzicielskie nie są ograniczone w zakresie niezbędnym do skutecznego 
udzielenia powyższych zgód. 

10. Osoby wyłonione w castingu wezmą udział w sesji zdjęciowej a ich przedstawiciele ustawowi będą 
poproszeni o zawarcie umowy na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w trakcie tej sesji. 
Odmowa wzięcia w sesji zdjęciowej lub odmowa zawarcia umowy na rozpowszechnianie wizerunku 
uprawnia Wydawcę do wyłonienia kolejnej osoby, zgłoszonej do castingu. 

 
 

……………………… 
data i podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego dziecka 

 
 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

DANE 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. (KRS 
0000064794), adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków.  Zgłaszanie wniosków związanych z danymi 
osobowymi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@znak.com.pl. 



CELE PRZETWARZANIA Dane uczestników będą przetwarzane w celach:  
1) przeprowadzenia castingu, w tym przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników, 

rozpatrywania reklamacji,   
2) dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora. 

PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 

Podstawą przetwarzania dla celu określonego w pkt. 1) jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego a w 
przypadku osób pełnoletnich prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich 
zobowiązań wynikających z organizacji konkursu. 
Podstawą przetwarzania dla celu określonego w pkt. 2) jest prawnie uzasadniony interes administratora 
w postaci ochrony swoich praw.  
Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie i jest to równoznaczne z wycofaniem udziału w 
castingu.  

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie  administratora: w 
zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych,  osobom rozstrzygającym casting. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia castingu (dane osobowe uczestników, którzy nie zostali wytypowani 
do współpracy);  
2) przedawnienia roszczeń wynikających z castingu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych 
wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później), przy czym po 
zakończeniu castingu będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw 
(dane osobowe uczestników wytypowanych do współpracy). 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”). W zakresie w jakim 
przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje 
sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

INFORMACJA 
DODATKOWA  

1) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

2) Podanie danych jest dobrowolne. 
3) Z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych  

można się kontaktować pod adresem e-mail iodo@znak.com.pl 

 


