Oświadczenie
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w castingu mojego dziecka:
imię i nazwisko dziecka: ........................
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o
ochronie danych (dalej: RODO), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz
wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach administracyjnych
przez Stars Impresariat Filmowy sp. z o.o. sp.k. oraz podmioty powiązane kapitałowo tj.
Stars Impresariat Filmowy sp. z o.o., w tym na umieszczenie moich danych wskazanych w
ankiecie w bazie statystów Stars Impresariat Filmowy sp. z o.o. sp.k. Dane będą
wykorzystywane wyłącznie dla celów umożliwienia dziecku zawarcia umów na
uczestnictwo w produkcji filmowej, telewizyjnej, reklamowej i innej audiowizualnej, w tym
udostępniane (dla celów poszukiwania personelu i realizacji castingów, reklam, filmów,
programów telewizyjnych i multimedialnych), producentom filmowym, telewizyjnym,
agencjom reklamowym i firmom marketingu bezpośredniego.

Miejscowość..............................Data..................................
Imię i nazwisko rodzica ......................
Podpis .......................................................

Informacja o danych:
1. Administratorem danych osobowych jest Stars Impresariat Filmowy sp. z o.o.
spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, KRS:
0000589585 , www.stars-impresariat.pl, email: iod@stars-impresariat.pl, tel.
12 290 69 40
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@stars-impresariat.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów na
uczestnictwo w produkcjach filmowych lub telewizyjnych lub multimedialnych, jak
również w celu umieszczenia informacji o osobie w bazie statystów.
4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, tj. jest to niezbędne dla
zawarcia umów na uczestnictwo w produkcjach filmowych lub telewizyjnych lub
multimedialnych, a w zakresie umieszczenia danych w bazie statystów dokonuje
się to na podstawie zgody osoby uprawnionej.
5. Administrator przetwarza przekazane dane wrażliwe tj. dane o kolorze skóry wyłącznie dla celów umieszczenia tej informacji w bazie statystów oraz dla celów
wyszukiwania odtwórców ról w obsadzie produkcji filmowych lub telewizyjnych lub
multimedialnych.

6. W przypadku podania Administratorowi informacji stanowiących dane wrażliwe w
zakresie stanu zdrowia, dane te będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie na
życzenie dysponenta danych i tylko w zakresie niezbędnym dla zapewnienia
bezpieczeństwa dysponenta danych podczas castingów, na planach filmowych i
telewizyjnych oraz w innych okolicznościach przewidzianych w umowach o
uczestnictwo w produkcjach audiowizualnych. Dane wrażliwe w tym zakresie mogą
być przekazane wyłącznie opiekunom planów, producentom – za zgodą
dysponenta danych.
7. Dane osobowe mogą zostać przekazane producentom filmowym lub telewizyjnym
wyłącznie w celu umożliwienia wyboru osoby udostępniającej dane do udziału w
produkcji filmowej lub telewizyjnej lub multimedialnej,
8. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z których korzystamy,
przetwarzając Państwa dane – tj. firmom księgowym, informatycznym (hosting).
9. Nieudostępnienie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy
o udział w produkcjach filmowych i telewizyjnych lub multimedialnych i brakiem
możliwości skierowania na casting.
10. Dane osobowe przechowywane są w bazie statystów przez czas trwania zgody
osoby uprawnionej. W przypadku zawarcia umowy, dane są przechowywane przez
czas wymagany przepisami prawa o rachunkowości, a także dla celów ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia.
11. Każdy ma prawo:
a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do
sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych,
b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim
przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem
zgody,
c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie
przez administratora danych zasad przetwarzania danych.
12. W przypadku, gdy dane udostępnia dziecko do 18 roku życia, niezbędne jest
wyrażenie przez rodziców lub jednego z rodziców zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Wszelkie ankiety niezawierającej zgody rodziców będą przez
administratora trwale niszczone, zaś dane nie będą przetwarzane i wprowadzane
do bazy statystów.

