
1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w castingu („Casting”) do kampanii wizerunkowej Centrum Handlowego „Turawa Park” („Kampania wizerunko-
wa”).
2. Organizatorem Castingu jest Katarzyna Rykaczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „OPEN MINDED GROUP Katarzyna Rykaczew-
ska”, adres do doręczeń: ul. Fałata 2/23, 02-534 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP: 5262370367, REGON: 
385085430, zwana dalej „Organizatorem”. 
3. Organizator działa na zlecenie Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000267344,  NIP: 5272525682, REGON: 140769893, zwana dalej „Turawa Park”.
4. Casting odbędzie się w dniu 29.02.2020 r. w godzinach 10.00 - 19.30 na terenie „Centrum Handlowego” Turawa Park w Zawadzie koło Opola
przy ul. Dębowej 1 (dalej: „CH Turawa Park”).
5. Regulamin Castingu zostanie dodatkowo udostępniony na stronie internetowej Turawa Park:  http://www.turawa-park.com.
6. Przystąpienie do Castingu przez uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
7. Przedmiotem Castingu jest wyłonienie od 8 do 10 osób, które wezmą udział w sesji zdjęciowej do kampanii wizerunkowej CH Turawa Park. Sesja odbędzie 
się w dniu 7 marca 2020 r. roku w CH Turawa Park w godzinach 09.30-21.00. (dalej: „Sesja Zdjęciowa”). Zasady i warunku udziału w Sesji Zdjęciowej 
określa odrębny regulamin.
8. Warunkiem przystąpienia do Castingu jest złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu castingu udostępnionym przez Organizatora („Formularz”), 
o którym mowa w § 2.3 Regulaminu.

1. Uczestnikiem Castingu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz dzieci pod warunkiem podpisania pisemnej zgody przez rodziców lub opieku-
nów prawnych obejmującej zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna prawnego i dziecka przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia 
Castingu. 
2. Z uczestnictwa w Castingu wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy Organizatora i Turawa Park oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3. Osoby biorące udział w Castingu, powinny w dniu Castingu wypełnić, podpisać i przekazać osobom wskazanym przez Organizatora:

• formularz zgłoszeniowy, zawierający następujące dane: imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka (w przypadku, 
o którym mowa w ust. 1), miasto zamieszkania, kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego; podanie 
wszystkich powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Castingu.
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Castingu, dane 
osobowe nie będą wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób;
• oświadczenie o zgodzie na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku oraz bezpłatne wykorzystanie go przez 
Organizatora oraz Turawa Park na potrzeby przeprowadzenia Castingu; 
• potwierdzenie udziału w Sesji Zdjęciowej.

Dodatkowo, osoby niepełnoletnie, powinny dostarczyć zgodę, o której mowa w pkt 1) powyżej.
4. Każdy Uczestnik Castingu, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających go do uczestnictwa w Castingu lub naruszy postano-
wienia Regulaminu, może zostać wyłączony z Castingu przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentu potwier-
dzającego tożsamość i wiek osoby biorącej udział w Castingu.
6. Stwierdzenie niezgodności podanych danych może stanowić podstawę do wyłączenia Uczestnika z Castingu przez Organizatora. 
7. Żądanie usunięcia danych, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania przez Organizatora lub Turawa Park, jak również zgłoszenie sprzeciwu 
wobec przetwarzania tychże danych bądź wycofanie którejkolwiek z powyższych zgód skutkuje pozbawieniem prawa do uczestnictwa w Castingu. 

1. Casting zostanie przeprowadzony w dniu 29.02.2020 r. w godzinach 10.00-19.30 na pasażu głównym  CH Turawa Park, przy kasach hipermarketu 
Carrefour.
2. Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w Castingu, powinny stawić się w miejscu i terminie określonym w pkt 1 powyżej. 
3. W trakcie Castingu działania Uczestników Castingu mogą być rejestrowane (foto i wideo).
4. Uczestnik oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu i jego formuła, a powierzanych mu zadań w trakcie Castingu nie będzie uważał za naruszenie 
jego dóbr osobistych.
5. Turawa Park ma prawo udostępnienia publicznie materiałów foto i wideo nagranych przez Organizatora podczas Castingu, dalej zwanych „Nagraniem”.
6. Wytypowania kandydata w ramach Castingu dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora i Turawa Park w terminie
do 3 marca 2020
7. Decyzja Komisji Castingu jest ostateczna. Organizator i Komisja nie są zobowiązani do uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub 
zakwalifikowaniu Uczestnika Castingu do sesji zdjęciowej, która odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r.
8. Uczestnik Castingu zobowiązany jest przez cały okres trwania Castingu do zachowywania się zgodnie z zaleceniami Organizatora oraz przestrzegania 
zasad obowiązujących w CH Turawa Park. Nieprzestrzeganie niniejszego postanowienia może skutkować decyzją Organizatora o wykluczeniu z Castingu.
9. W ramach Castingu, Organizator wybierze 8-10 osób, które zostaną zaproszone do Sesji Zdjęciowej w dniu 7 marca 2020 r.
10. W ciągu 12 (dwunastu) godzin od otrzymania informacji o wygranej w Castingu, Uczestnicy powinni za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzić 
swój udział w Sesji Zdjęciowej. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika takiej informacji zwrotnej we wskazanym wyżej terminie, Uczestnik może 
zostać wykluczony z udziału w sesji zdjęciowej przez Organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zgłoszeniu lub za zmianę danych  osobowych uniemożliwiającą
skontaktowanie się z Uczestnikiem.
12. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik może zostać 
wykluczony z Castingu. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników  o wykluczeniu z Castingu. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. WARUNKI UCZESTNICZENIA W CASTINGU

§ 3. PRZEBIEG CASTINGU



1. Wraz z przystąpieniem do Castingu (podpisaniem i przekazaniem formularza zgłoszeniowego), Uczestnik bezpłatnie udziela Turawa Park zgody
na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i Nagraniu wykonawcy w toku Castingu (dalej łącznie: „Wizerunek”) w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem 
Castingu z prawem udzielania dalszych zgód i zezwoleń na rzecz osób trzecich.
2. Uczestnik oświadcza, że prawa Uczestnika do eksploatacji Nagrania w zakresie określonym Regulaminem nie podlegają jakimkolwiek ograniczeniom 
ani nie naruszają praw osób trzecich. O ile w wypadku naruszenia przez Uczestnika powyższego oświadczenia osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty 
do Organizatora lub następców w jego prawach dotyczące wykorzystywania Wizerunku zgodnie z regulaminem, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowie-
dzialności oraz podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora i jego następców prawnych przed takimi roszczeniami lub zarzutami oraz pokryje 
wszelkie koszty powstałe z tego tytułu oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.
3. Uczestnicy Castingu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż z uwagi na cel udzielenia zgody, o której mowa  w § 4 powyżej oraz na wartość promocyj-
ną związaną z udziałem w Castingu, z tytułu udzielania zgód i zezwoleń,  o których mowa w Regulaminie, Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie
z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej.
4. Uczestnicy wyłonieni w Castingu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż z uwagi na cel udzielenia zgody,  o której mowa w § 4 powyżej oraz z tytułu 
udzielania zgód i zezwoleń, o których mowa w regulaminie oraz na wartość promocyjną związaną z udziałem Sesji Zdjęciowej, Uczestnikom Sesji Zdjęciowej 
przysługuje wynagrodzenie w postaci kart przedpłaconych o wartości 1.000 zł (tysiąc złotych) na zakupy w CH Turawa Park, ufundowanych przez Turawa 
Park oraz pakietu nagród rzeczowych ufundowanych przez Partnerów sesji tj.: Calypso Fitness Club, Sephora, Carrefour, Reporter Young. 
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem udziału w sesji zdjęciowej jest potwierdzenie przez Uczestnika na piśmie akceptacji postanowień regula-
minu oraz udzielenie przez Uczestnika pisemnej zgody na korzystanie z Wizerunku w zakresie określonym odpowiednio w regulaminie oraz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych zgodnie, według wzoru przedstawionego Uczestnikowi przez Organizatora Castingu. Organizator przekaże zdjęcia wykonane 
podczas Castingu w formie wydruku fotograficznego 10 x 15 cm. 

1. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Turawa Park jego danych osobowych  w celach organizacji i przeprowadzenia 
Castingu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267344, NIP: 5272525682, REGON: 140769893.
3. Z Administratorem można skontaktować się w jeden z następujących sposobów: przesyłając email na adres: rodo@turawa-park.com
4. Dane osobowe Uczestników Castingu przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w 
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) („RODO”).
5. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane:
• w celach przeprowadzenia Castingu, w tym w szczególności w celu weryfikacji spełnienia wymogów przewidzia-
nych Regulaminem, oceny zgłoszenia w Castingu, wyłonienia zwycięzców Castingu oraz w celu wykonywania 
kontaktów w ramach Castingu (podstawa przetwarzania: zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celach związanych z realizacją praw i upoważnień przyznanych przez Uczestnika mocą Regulaminu, w tym  w szczególności w zakresie eksploatacji 
Nagrania zgodnie z Regulaminem (podstawa przetwarzania: realizacja  prawnie uzasadnionych interesów Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Castingu.
7. Dane osobowe Uczestnika bedą przechowywane przez Turawa Park. 
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału 
w Castingu. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału
w Castingu.
10. Dane osobowe Uczestnika nie Bedą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu.
12. Każdy Uczestnik oraz opiekun prawny Uczestnika ma w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych następujące uprawnienia:
• prawo do sprostowania danych,
• prawo dostępu do danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do sprzeciwu,
• prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym  profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika 
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa,
• prawo do wycofania zgody,
• prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
13. Aby skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12. powyżej, należy skontaktować się z Administratorem. 

1. W celu uniknięcia wątpliwości Casting nie jest konkursem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ani 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.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 
(w tym zmiany terminów) z powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Castingu. W przypad-
ku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości na stronie www oraz na profilu Facebook 
Turawa Park .
3. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora. 
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego

§ 5. DANE OSOBOWE

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


