REGULAMIN CASTINGU „Zostań Twarzą Galerii Korona”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana
jest akcja pod nazwą CASTING „Zostań Twarzą Galerii Korona” (edycja
2021/2022(„Akcją”).
§2
1. Organizatorem akcji jest Forum Kielce Sp. Z o.o. z siedzibą w Lubinie ul.
Sikorskiego 20, 59-300 Lubin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie , IX Wydział Gospodarczy, KRS 000765458,
NIP 6793178812, REGON 382229867.
§3
1. Akcja organizowana jest na terenie miasta Kielce w Galerii Korona(Centrum)
przy ulicy Warszawskiej 26, 25-312 Kielce, którego Zarządcą jest Organizator.
2. Akcja trwa od 2.11. do 15.12.2021r.
1.

§4
Celem Akcji jest wyłonienie dzieci oraz osób dorosłych, którzy zostaną
zaproszeni do udziału w kampanii promującej Galerię Korona.

§5
1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz
przestrzegać jego postanowień.
UCZESTNICY AKCJI
§6
1. Casting skierowany jest do osób dorosłych oraz dzieci, których opiekunowie
prawni wyrażą zgodę na ich uczestnictwo.
2. Warunkiem udziału dziecka w Castingu jest:
• Przesłanie kompletnego zgłoszenia (zawierające: imię i nazwisko,
zainteresowania, wiek, linki do profili społecznościowych, dane
kontaktowe, krótki film coś o sobie) na adres: casting@galeria-korona.pl
• Wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka na warunki
Castingu zawarte w Regulaminie.
• Wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie
danych osobowych opiekuna i dziecka przez Organizatora na
potrzeby Castingu; uzyskane dane nie będą publikowane ani
wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób.
• Wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka, na utrwalenie
wizerunku dziecka i bezpłatne wykorzystanie go przez Organizatora
oraz Galerię na potrzeby Castingu i w celach dokumentacyjnych.
3. Warunkiem udziału osoby dorosłej w Castingu jest:

Przesłanie kompletnego zgłoszenia ((zawierające: imię i nazwisko,
zainteresowania, wiek, linki do profili społecznościowych, dane
kontaktowe, krótki film coś o sobie) na adres: casting@galeria-korona.pl
• Wyrażenie zgody na warunki Castingu zawarte w Regulaminie.
• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Castingu; uzyskane dane nie będą
publikowane ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób.
• Wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku i bezpłatne wykorzystanie go
przez Organizatora oraz Galerię na potrzeby Castingu, w celach
dokumentacyjnych oraz relacyjnych.
4. Podanie danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacja
Regulaminu są konieczne do wzięcia udziału w Castingu.
5. Wszystkie warunki uczestnictwa w Castingu określa Regulamin - opiekun
prawny dziecka jak i osoba dorosła powinni przed przystąpieniem do
Castingu zapoznać się z Regulaminem. Wypełnienie formularza i podpisanie
się pod nim oznacza, że zapoznano się z treścią Regulaminu, zrozumiano go
oraz zaakceptowano w pełni jego warunki.
•

ZASADY CASTINGU
§7
1. Opiekunowie prawni dzieci oraz osoby dorosłe, które chcą wziąć udział w
Castingu powinni w dniach 2.11. – 15.12.2021r. przesłać kompletne
zgłoszenie na adres: casting@galeria-korona.pl. Po spełnieniu ww.
warunków wskazanych przez Organizatora, wybrani kandydaci zostaną
powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową i zaproszeni na spotkanie
castingowe w Galerii Korona. Podczas spotkania castingowego zostaną
ostatecznie wybrane osoby zaproszone do wzięcia udziału w kampanii
promującej Galerii Korona. Opiekun prawny dziecka i osoby dorosłe mają
prawo zrezygnować z udziału w akcji najpóźniej do dnia 15.12.2021r. bez
podania przyczyny, nie ma natomiast prawa do zrzeczenia się udziału w
akcji na rzecz osoby trzeciej. Z tytułu rezygnacji nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia.
§8
1. Organizator zapewni Uczestnikom Akcji możliwość zapoznania się z treścią
regulaminu Akcji. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników
Akcji w Punkcie Informacyjnym w terminie trwania Akcji, na stronie www
Galerii Korona oraz w biurze Dyrekcji Centrum do dnia 30.12.2021r.
2. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory wynikające z
udziału w Akcji rozstrzygane będą przez sąd powszechny.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.galeria-korona.pl, w
Punkcie Informacyjnym oraz w biurze Dyrekcji.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forum Kielce Sp. z o.o. z
siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Gen. W. Sikorskiego 20;Pani/Pana dane

4.

5.
6.
7.

osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Akcji „Zostań Twarzą
Galeria Korona” na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia akcji promującej
kolejną edycję Akcji „Zostań Twarzą Galeria Korona” lecz nie dłużej niż3 lata
od podpisania niniejszej zgody; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w
Akcji. Osobom biorącym udział w akcji przysługuje prawo do wglądu do treści
ich danych, prawo do ich poprawiania lub usunięcia, z zastrzeżeniem, że
usunięcie danych osobowych skutkuje pozbawieniem udziału Uczestnika w
Akcji.
Organizator w celu realizacji postanowień Akcji i niniejszego Regulaminu może
przekazać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy
organizacji Akcji.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2021r.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

