Kraków, 5 czerwca 2018 r.

Regulamin castingu do sesji zdjęciowej GIAMO – Spring Summer 2019

§ 1 Postanowienia ogólne
1. F.H.Polex z siedzibą w Krakowie, os. Górali 24/3, 31-961 Kraków, NIP 6790002840; zwana
(dalej „Organizatorem”) jest organizatorem castingu i sesji zdjęciowej do nowego katalogu
dla marki GIAMO – Spring Summer 2019.
2. Casting będzie prowadzony w formie elektronicznej w terminie od dnia 6 czerwca 2018
do dnia 11 czerwca 2018 r. (dalej „Casting”).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Castingu
1. W castingu mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 7 lat, zgłoszone przez rodziców lub
ich opiekuna prawnego (dalej „Uczestnik”).
2. Udział dziecka zgłoszonego przez rodziców lub opiekuna prawnego w castingu oznacza,
że rodzice lub opiekun prawny uczestnika zapoznał się z treścią regulaminu tym samym
akceptując jego warunki.
3. Rodzice lub opiekun prawny uczestnika otrzyma po zakończeniu sesji wybrane zdjęcia
uczestnika wykonane podczas jej trwania oraz wynagrodzenie w wysokości 100 zł.
4. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu na sesję zdjeciową.
5. Za organizacje sesji zdjęciowej oraz nagrania jest odpowiedzialny organizator.
6. Rodzice lub opiekun prawny uczestnika ma prawo do rezygnacji z udziału uczestnika w
sesji zdjęciowej, z tego tytułu nie będzie dochodził swoich roszczeń i wynagrodzenia. Nie
posiada tym samym prawa do zrzekania się udziału na rzecz osób trzecich.
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§3 Przebieg Castingu
1. Celem zgłoszenia uczestnika, rodzice lub opiekun prawny powinni wypełnić formularz
dostępny pod adresem https://goo.gl/forms/0JOltUYE7PBXM7xR2, wraz z przesłanymi 2
zdjęciami na adres mailowy casting@pfg.com.pl przedstawiące sylwetkę oraz zdjęcie
profilowe Uczestnika.
2. Organizator dokona wyboru 3-6 Uczestników, którzy zostaną zaproszeni na sesję
zdjęciową. Przedstawiciele Organizatora skontaktują się drogą mailową, bądz telefoniczną
z wybranymi rodzicami lub osobą prawną uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami.
4. Planowana sesja zdjęciowa odbędzie się w wybranym terminie 25.06-10.07.2018 w
Krakowie, z zastrzeżeniem, że dokładna data sesji zostanie przesłana do Uczestnika drogą
mailową.
5. Warunkiem wzięcia udziału w sesji zdjeciowej będzie wyrażenie zgody przez rodziców
lub opiekuna prawnego uczestnika mającego wziąść udział w sesji zdjęciowej na
wykorzystanie wizerunku i jego rozpowszechnianie przez organizatora – F.H.Polex.

§4 Cel Castingu
1. Celem Castingu jest wybranie uczestników, którzy wezmą udział w sesji zdjęciowej do
nowego katalogu marki GIAMO - Spring Summer 2019 oraz materiałów marketingowych z
nim powiązanych.

§5 Publikacja Regulaminu Castingu
1. Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w siedzibie organizatora – F.H.Polex,
Szczygla 29, 30-716 Kraków oraz na stronie www.pfg.com.pl
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§6 Dane osobowe
1. Administratorem Danych osobowych uczestników castingu jest F.H.Polex z siedzibą w
Krakowie, os. Górali 24/3. 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 zgoda udzielona
przez rodziców lub opiekuna prawnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne
do przeprowadzenia castingu i w każdym czasie w momencie jego trwania możną wycofać
swoją zgodę, informując o tym fakcie organizatora drogą mailową – casting@pfg.com.pl lub
drogą pisemną na adres organizatora.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora do zakończenia
castingu.
5. Rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści
danych osobowych Uczestników, usunięcia lub weryfikacji, z zastrzeżeniem, że usunięcie
danych będzie skutkować pozbawieniem uczestnika w castingu.
6. Korespondencję dotycząca przetwarzania danych osobych można przesłać do
organizatora pisemnie na adres: “Administrator Danych Osobowych, F.H.Polex, ul. Szczygla
29, 30-716 Kraków” lub drogą mailową casting@pfg.com.pl

§7 Postanowienia końcowe
1.

W

kwestiach

nieuregulowanych

niniejszym

regulaminem

zastosowanie

mają

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
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