
Regulamin Castingu On-line

do II edycji Plus Size Fashion Days Poland

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Castingu (dalej „Casting”) i wydarzenia Plus Size Fashion Days Poland (dalej „Wydarzenie”) jest

firma Pracownia M13 z siedzibą w Głownie (kod pocztowy: 95-015) przy ulicy Sowińskiego 38, posiadająca numer NIP

733 132 92 17, reprezentowana przez właściciela Michał Kmiecia. (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady uczestnictwa w Castingu oraz sposób wyłonienia

Zwycięzców Castingu (dalej „Zwycięzcy”),

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych pod adresem www.plussizepoland.pl

4. Casting składa się z jednego etapu, a zgłoszenia do niego (dalej „Zgłoszenie”) przyjmowane będą

od 13 września 2021 r. do 30 września 2021 r. do godz. 23:59 za pośrednictwem formularza opublikowanego

na stronie https://www.plussizepoland.pl/casting

5. Celem Castingu jest wyłonienie osób, które zostaną zaproszone do współpracy w roli modelek pokazów mody

w ramach Wydarzenia, który odbędzie w dniu 5 listopada 2021 roku w Łodzi.

§2. Warunki Uczestnictwa w Castingu

1. Uczestnikiem Castingu (zwanym dalej “Uczestnikiem”) może być osoba, która:

a) ukończyła 18. rok życia, ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada

pełną zdolność do czynności prawnych.

b) nie jest związana żadnego rodzaju umową, w ramach której zobowiązana jest do świadczeń jakichkolwiek

usług w zakresie marketingu, reklamy, sponsoringu, działalności modelingowej, wykorzystania

wizerunku, głosu lub nazwiska albo pseudonimu.

2. Warunkiem udziału w Castingu jest przesłanie za pośrednictwem formularza opublikowanego na stronie

https://www.plussizepoland.pl/casting Zgłoszenia zawierającego:

● imię i nazwisko,

● miejscowość,

● adres e-mail,

● numer telefonu kontaktowego,

● rok urodzenia,

● link do profilu w social mediach,

● wymiary: wzrost, klatka piersiowa, talia, biodra, rozmiar obuwia, rozmiar ubrania, kolor włosów;

● maks. 3 zdjęcia w formacie .jpg, .png, .jpeg (max. 5 MB jedno zdjęcie), z których jedno przedstawiać

będzie twarz, a drugie sylwetkę (twarz i włosy powinny być dobrze widoczne, bez okularów

przeciwsłonecznych, bez nakrycia głowy).

3. Zgłoszenie się przez Uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych

(wymienionych w pkt. 2) przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu i ogłoszenia jego wyników, zgodnie z

postanowieniami Regulaminu, tj: zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS i e-mail od Organizatora na podany w

zgłoszeniu numer telefonu bądź adres e-mail z ofertą współpracy przy Wydarzeniu.

4. Każdy Użytkownik przesyłając zgłoszenie, zdjęcia oraz inne dane w zgłoszeniu, oświadcza, że posiada do nich pełne

prawa autorskie związane z publikowaniem i przetwarzaniem oraz, że ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.

5. Każdy Uczestnik, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających do uczestnictwa

w Castingu lub naruszy postanowienia Regulaminu, wedle wyłącznego uznania Organizatora może zostać wyłączony

z Castingu. Decyzja o wyłączeniu jest ostateczna.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych, w szczególności poprzez

żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby biorącej udział w Castingu. Stwierdzenie

niezgodności podanych danych może stanowić podstawę do wyłączenia Uczestnika z Castingu.

§3. Przebieg Castingu

1. Przebieg Castingu On-Line:

a) przyjmowanie Zgłoszeń do Castingu w terminie od 13 września 2021 r.. do 30 września 2021 r.

b) poinformowanie wybranych Uczestników o wynikach Castingu drogą mailową lub telefoniczną/wiadomość

SMS w terminie do 8 października 2021 r. o jego wynikach i zaproszeniu do współpracy przy Wydarzeniu.

2. Jeżeli nie jest możliwym skontaktowanie się ze Zwycięzcą Castingu w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji przez

Organizator, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.

§4. Wizerunek

1. Uczestnik Castingu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, iż z uwagi na cel udzielenia zgody, o której mowa

w § 4 oraz na wartość promocyjną związana z udziałem w Castingu, z tytułu udzielania zgód i zezwoleń,

o których mowa w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wraz z przesłaniem Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z jego wizerunku,

wypowiedzi przekazanych w Zgłoszeniu oraz w toku Castingu (dalej łącznie: „Wizerunek”) w zakresie

utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub

multimedialnych wyłącznie na potrzeby działań związanych z realizacja Castingu.

§5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Michał Kmieć właściciel firmy Pracownia M13 Michał Kmieć,

95-015 Głowno, ul. Sowińskiego 38, NIP 733 132 92 17. Dane Uczestnika Castingu będą przetwarzane wyłącznie w

celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika, wyłonienia

Zwycięzców. Dane kontaktowe z administratorem danych: nr tel. 663-561-243, e-mail: casting@plussizepoland.pl

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia Castingu tj. do 15 października

2021 roku.

3. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym

w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji

przewidzianych przepisami prawa.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak koniecznie do przetwarzania Zgłoszenia.

§6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu

w tym zmiany terminów, z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania,

przedłużenia lub odwołania Castingu, organizacji w wybranym przez siebie miejscu i czasie, dodatkowego etapu

Castingu, nie przewidzianego w niniejszym Regulaminie, zmiany miejsca i czasu Castingu. O czym poinformuje za

pośrednictwem strony www.plussizepoland.pl oraz kanałów Wydarzenia w mediach społecznościowych.
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2. Wszelkie spory wynikające lub odnoszące się do Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora.

3. Organizator informuje a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Casting nie jest konkursem w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii

promocyjnej, których wynik zależy od przypadku(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19

listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2021 roku.
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