OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
FORMULARZ ZGODY NA REJESTRACJĘ WIZERUNKU I UDZELENIE PRAW DO EKSPLOATACJI
WIZERUNKU
IMIĘ I NAZWISKO:

…………………………………………..……….. („Uczestnik”)

PESEL:

……………………………………………………

PROGRAM:
PRODUCENT:

tytuł roboczy Corrida – Ja Cię kręcę (“Program”)
Paweł Biniek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MEDION ART
STUDIO PAWEŁ BINIEK” z siedzibą w 02-811 Warszawie, ul. Pustułeczki 16/11,
REGON 152130868, NIP 573-22-59-562, zgodnie z wpisem do CEIDG, w imieniu
którego działać mogą inne osoby związane z nim umową, zwany dalej
„PRODUCENTEM”
na zlecenie
TELEWIZJI POLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04175 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 113-00-54-762,
o numerze REGON: 930171612, o kapitale zakładowym w wysokości
236.946.700,00 złotych, zwanej dalej: „NADAWCĄ”.

MIEJSCE NAGRANIA:

_______________ (“Miejsce Nagrania”)

TERMIN NAGRANIA:

_______________ (“Termin Nagrania”)

Ja, niżej podpisany, niniejszym, wyrażam zgodę na rejestrację i eksploatację mojego wizerunku
na warunkach poniżej określonych, to jest:
1. Upoważniam Producenta, aby dokonał rejestracji techniką fotograficzną i audiowizualną
mojego wizerunku, wypowiedzi i wykonania artystycznego (w tym sylwetki, głosu) (dalej
łącznie: „Wizerunek”);
2. Z chwilą utrwalenia Wizerunku wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie przez
Producenta Wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w całości lub we
fragmentach, także łącznie z innymi dziełami/wizerunkami lub ich częściami tj. z prawem
do dokonywania i eksploatacji opracowań, w szczególności w celu promocji Producenta i
Nadawcy i ich usług, na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie wyrażenia
niniejszej zgody, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób i na wszelkich nośnikach,
(b) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do
obrotu, publiczne wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym formacie i w
dowolny sposób, m.in. na kanałach Grupy Polsat, równoczesne i integralne nadawanie z
inną organizacją telewizyjną, udostępnianie w sieci Internet w technologii streamingu i
dostępu na żądanie oraz
Administratorem danych osobowych są Medion Art. Studio Paweł Biniek oraz Telewizja Polsat S.A., . Przyjmuję do wiadomości,
że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia w każdym czasie.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

(c) wykorzystanie na stronach internetowych i w social mediach.
Oświadczam i zobowiązuję się, iż w trakcie wszelkich czynności związanych z realizacją
Programu (i) nie będę spożywać alkoholu lub jakichkolwiek innych środków
odurzających, (ii) nie będę używać sformułowań powszechnie przyjętych za wulgarne
(iii) nie będę wypowiadać opinii mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w
szczególności opinii o zabarwieniu rasistowskim, ksenofobicznym czy nawołującym do
przemocy lub gloryfikujących ustrój totalitarny (iv) nie będę prezentować jakichkolwiek
znaków towarowych, marek, nazw handlowych, logotypów (w szczególności na
ubraniach), (v) nie będę rejestrował przebiegu castingów, innych uczestników,
publiczności oraz innych osób uczestniczących z ramienia Producenta w castingach i
przygotowaniach programu.
Zobowiązuję się do zachowania poufności w stosunku do poszczególnych etapów
Programu, warunków współpracy z Producentem i Nadawcą, w tym w szczególności
wysokości wynagrodzenia i szczegółowych warunków niniejszego Oświadczenia, w
ramach etapów Programu, kulisów jego powstawania i promocji. Nakaz zachowania
poufności w stosunku do opisanych kwestii obejmuje w szczególności zakaz
komentowania w prasie, radio, mediach społecznościowych lub innych stacjach
telewizyjnych. Ponadto zobowiązuję się na temat Programu, Producenta i Nadawcy
wypowiadać w sposób pozytywny i nie budzący wątpliwości co do profesjonalnego i
poprawnego przebiegu współpracy.
Zobowiązuję się do niewyrażania żadnych opinii lub wypowiedzi, które mogłyby zagrozić
renomie lub dobremu imieniu Producenta, Programu lub Nadawcy, innych uczestników i
osób biorących udział w przygotowaniach i realizacji Programu.
Oświadczam, że zrzekam się prawa do nadzoru i akceptacji wykorzystywania dóbr
osobistych Uczestnika (w tym Wizerunku) w związku z eksploatacją opisaną w pkt. 2
powyżej.
Zgadzam się nieodwołalnie, aby Producent i Nadawca przenosili prawa przekazane i
nabyte na podstawie niniejszego dokumentu na podmioty trzecie.
Warunkiem udziału Uczestnika w castingu i Programie jest podpisanie niniejszego
Oświadczenia.

MIEJSCE I DATA: …………………………………..

PODPIS: ____________________________ IMIĘ I NAZWISKO __________________________
(pisane drukowanymi literami)
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