Regulamin akcji marketingowej „Casting SMYKA”
w dniach 23 – 24 lutego 2019 r.
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji marketingowej „Casting do reklamy SMYKA” (dalej „Casting”) jest GonnaBe Sp. z o.o. spółka
komandytowa, ul. Łomiańska 6A, 01-685 Warszawa, NIP 524-24-39-802, Regon 015255435, KRS 0000695061
(dalej „Organizator” lub „GonnaBe”).
2. Organizator działa na zlecenie SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 oraz spółek
wchodzących w skład GRUPY SMYK, tj. Smyk All for Kids SRL w Rumunii, Paritet Smyk LLC na Ukrainie (dalej
łącznie SMYK).
3. Warunki uczestnictwa w akcji marketingowej określa niniejszy Regulamin.
4. Casting jest przeprowadzany na terenie Centrum Handlowego Galeria Mokotów w Warszawie, w dniach 23 - 24
lutego 2019 r. w godzinach 11:00 – 18:00, z przerwą w godzinach 15:00 – 15:30.
5. Celem Castingu jest wyłonienie dzieci, które zostaną zaproszone do udziału w sesjach zdjęciowych i nagraniach
TV (dalej: „Reklama”), promujących kolekcję ubrań marki Cool Club na sezon jesień/zima 2019/2020.
6. Czas trwania Castingu wraz z poinformowaniem Zwycięzców i procesem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia
23 lutego 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.
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II.

Uczestnicy Castingu

7. Casting skierowany jest do dziewczynek i chłopców (dalej: „Uczestnicy”) o wzroście: 80-95 cm, 120-142 cm i 156162 cm.
8. Warunkiem udziału dziecka w Castingu jest:
8.1 zmierzenie wzrostu dziecka pod kątem spełniania kryterium wzrostu, określonego w pkt. 7. powyżej;
dzieci będą mierzone na miejscu przez hostessę;
8.2 wypełnienie przez opiekuna prawnego dziecka formularz zgłoszeniowego zawierającego następujące
dane: imię i nazwisko opiekuna prawnego, imię i nazwisko dziecka, miasto zamieszkania, datę urodzenia
dziecka, jego wzrost, rozmiar ubrania, rozmiar buta, kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu
kontaktowego opiekuna prawnego; podanie wszystkich powyższych danych jest dobrowolne, ale
jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Castingu;
8.3 wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka, poprzez złożenie podpisu na formularzu
zgłoszeniowym pod odpowiednim oświadczeniem, na warunki Castingu zawarte w Regulaminie;
8.4 wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka, poprzez złożenie podpisu na formularzu
zgłoszeniowym pod odpowiednimi oświadczeniami, na przetwarzanie danych osobowych opiekuna
prawnego i dziecka przez Organizatora i SMYK S.A. na potrzeby przeprowadzenia Castingu; uzyskane dane
nie będą nigdzie publikowane ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób;
8.5 wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka, poprzez złożenie podpisu na formularzu
zgłoszeniowym pod odpowiednim oświadczeniem, na utrwalenie wizerunku dziecka i bezpłatne
wykorzystanie go przez Organizatora oraz SMYK S.A. na potrzeby przeprowadzenia Castingu; wizerunek
nie będzie nigdzie publikowany ani wykorzystywany w jakikolwiek inny sposób.
9. Podanie wszystkich danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym oraz udzielenie powyższych zgód
wskazanych w pkt. 8. jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Castingu. Późniejsze
żądanie usunięcia powyższych danych, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania jak również zgłoszenie
sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych bądź wycofanie którejkolwiek z powyższych zgód skutkuje
pozbawieniem dziecka prawa do uczestnictwa w Castingu.
10. Udział w Castingu jest dobrowolny i nie wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem dla dziecka czy jego
opiekunów prawnych.
11. Organizator nie przekazuje w jakikolwiek sposób dzieciom czy ich opiekunom prawnym zdjęć dzieci wykonanych
podczas Castingu.
12. Warunki uczestnictwa w Castingu określa niniejszy Regulamin. Opiekun prawny powinien przed przystąpieniem
do Castingu zapoznać się z Regulaminem. Udział dziecka zgłoszonego przez opiekuna prawnego w Castingu
oznacza, że opiekun prawny Uczestnika zapoznał się z treścią Regulaminu, zrozumiał go i zaakceptował jego
warunki.
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III. Zasady Castingu
13. Osoby, które są opiekunami prawnymi dzieci, o których mowa w pkt. 8. powyżej, i które są zainteresowane
wzięciem udziału ich dzieci w Castingu, powinny stawić się wraz z dziećmi w miejscu i terminie określonym w
pkt. 4. Regulaminu.
14. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 8. Regulaminu i dopuszczeniu dziecka przez Organizatora
do uczestnictwa w I etapie Castingu fotograf wykona niezbędną jego zdaniem liczbę ujęć.
15. W terminie do 01.03.2019 r. Organizator na podstawie wykonanych zdjęć wyłoni dzieci, które zostaną
zaproszone do II etapu Castingu.
16. Opiekunowie prawni wybranych dzieci zostaną poinformowani o II etapie Castingu telefonicznie do dnia
04.03.2019 r.
17. II etap Castingu odbędzie się w Warszawie w dniu 09.03.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo
do wyznaczenia dodatkowego terminu przeznaczonego na II etap Castingu. II etap Castingu polega na wykonaniu
zdjęć i nagrań próbnych z udziałem wybranych dzieci oraz zmierzeniu ich wzrostu.
18. W terminie do 04.04.2019 r. Organizator na podstawie zdjęć i nagrań z II etapu Castingu wyłoni dzieci, które
zostaną zaproszone do udziału w recallu do nagrania reklam TV.
19. Opiekunowie prawni dzieci wybranych z II etapu Castingu, o których mowa w punkcie 18. niniejszego
Regulaminu, zostaną telefonicznie powiadomieni o decyzji Organizatora do 05.04.2019 r.
20. Recall, który stanowi III etap Castingu, odbędzie się w Warszawie w dniu 16.04.2019 r.
21. W terminie do 18.04.2019 r. Organizator na podstawie zdjęć i nagrań z II i III etapu Castingu wyłoni dzieci, które
zostaną zaproszone do udziału w przymiarkach do Reklamy, które odbędą się w Warszawie w dniach 2324.04.2019 r.
22. Opiekunowie prawni dzieci wybranych z II i III etapu Castingu, o których mowa w punkcie 21. niniejszego
Regulaminu, zostaną telefonicznie powiadomieni o decyzji Organizatora do 19.04.2019 r.
23. W terminie do 26.04.2019 r. Organizator spośród Uczestników II i III etapu Castingu, którzy wzięli udział w
przymiarkach, wyłoni dzieci do udziału w Reklamie i powiadomi o tym telefonicznie ich opiekunów prawnych.
24. Potwierdzenie wyboru dziecka do sesji zdjęciowej i/lub nagrania reklamy TV zostanie także wysłane SMS-em
i/lub pocztą elektroniczną na adres e-mail opiekuna prawnego dziecka, podany w zgłoszeniu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z opiekunami prawnymi dzieci wybranych do udziału
w sesji zdjęciowej i/lub nagraniu reklamy TV.
26. Opiekun prawny dziecka wybranego do udziału w sesji zdjęciowej i/lub nagraniu reklamy TV ma prawo
zrezygnować z niego bez podania przyczyny, nie ma natomiast prawa zrzeczenia się udziału w sesji zdjęciowej
i/lub nagraniu reklamy TV na rzecz osoby trzeciej ani żądania zamiany przyznanego prawa do udziału w sesji
zdjęciowej i/lub nagraniu reklamy TV na jakiekolwiek wynagrodzenie czy inną nagrodę/świadczenie. Z tytułu
rezygnacji z udziału w sesji zdjęciowej i/lub nagraniu reklamy TV opiekunom prawnym dziecka nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia.
27. Informacja o wynagrodzeniu za udział w sesji zdjęciowej i/lub nagraniu reklamy TV zostanie przekazana
opiekunowi prawnemu wraz z informacją o wybraniu dziecka podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa
w pkt. 23.
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IV. Sesje zdjęciowe i nagrania reklam TV
28. Sesje zdjęciowe i nagrania reklam TV odbędą się w Warszawie w terminach od maja do lipca 2019 r. Dokładny
termin, miejsce i warunki finansowe każdej sesji i nagrania reklamy TV zostaną podane opiekunowi prawnemu
dziecka podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 23., a także potwierdzone drogą mailową.
29. Warunkiem udziału w sesji zdjęciowej lub nagraniu reklamy TV jest wyrażenie przez opiekunów prawnych
dziecka mającego wziąć w nich udział zezwolenia na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez SMYK
S.A. wizerunku tego dziecka, utrwalonego w trakcie sesji i nagrania, w materiałach promocyjnych, reklamowych,
marketingowych, informacyjnych i prasowych, w tym w szczególności w prasie i Internecie, telewizji oraz na
ulotkach, plakatach i banerach, (w tym na przekazywanie materiałów zawierających tenże wizerunek partnerom
handlowym SMYK S.A. działającym na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza jego
granicami). Wyrażenie przedmiotowej zgody następuje poprzez złożenie przez opiekuna prawnego przed
rozpoczęciem sesji i/lub nagrania reklamy TV stosownych oświadczeń określających szczegółowe warunki
udziału w ww. sesji lub nagraniu reklamy TV.
30. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w sesji lub nagraniu reklamy TV dzieci, których wygląd
uległ istotnej zmianie od dnia Castingu, o którym mowa w pkt 4., co w szczególności dotyczy zmiany fryzury
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31.
32.

33.
34.

Dane osobowe

35. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Castingiem jest spółka SMYK S.A. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265.006.073 PLN, NIP 525-21-59-820, (dalej:
„SMYK S.A.” lub „Administrator”).
36. Z Administratorem można skontaktować się w jeden z następujących sposobów: przesyłając email
na adres mojedane@smyk.com, dzwoniąc pod numer +48 22 448 00 00 lub wysyłając list (najlepiej z dopiskiem
„Dane Osobowe”) na adres: SMYK S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.
37. W SMYKU S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych należy przesłać email na adres dpo@smyk.com lub wysłać list (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”) na adres: SMYK S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.
38. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z uczestnictwem Uczestnika w Castingu, to jest imię
i nazwisko opiekuna prawnego, imię i nazwisko dziecka, miasto zamieszkania, data urodzenia dziecka, jego
wzrost, rozmiar ubrania, rozmiar buta, wizerunek, kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego
opiekuna prawnego, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Castingu, wyłonienia i poinformowania
zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych skarg i reklamacji.
39. Dane osobowe wskazane w ustępie 38. powyżej przetwarzane będą także przez Organizatora działającego
na zlecenie Administratora.
40. Dane osobowe Uczestników będą także przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu
obrony przed takimi roszczeniami.
41. Dane osobowe, o których mowa w ust. 38., nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
42. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu do czasu
przedawnienia ewentualnych związanych z Castingiem roszczeń, nie dłużej niż do końca lipca 2019 roku.
43. Każdy Uczestnik Castingu oraz opiekun prawny Uczestnika Castingu 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.
44. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 43. powyżej, należy skontaktować się z Administratorem przy
użyciu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 36.
45. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości
lub danych adresowych) może uniemożliwić udział w Castingu. Wycofanie zgody nie wpływa na czynności
przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody.
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V.

dziecka. W razie zmiany wyglądu dziecka wytypowanego do udziału w sesji lub nagraniu reklamy TV jego
opiekun prawny powinien skontaktować się z Organizatorem i uzyskać jego potwierdzenie, czy taka zmiana nie
spowoduje wykluczenia dziecka z udziału w sesji lub nagraniu reklamy TV.
Po zakończeniu sesji zdjęciowej każdy z Uczestników otrzyma wybrane, nieobrobione graficznie zdjęcia.
Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w sesji oraz dzieci biorące udział w sesji, którzy po odbyciu się sesji
zdjęciowej otrzymają zdjęcia powstałe podczas tej sesji, uprawnieni będą jedynie do ich wykorzystania do użytku
osobistego. Opiekunowie prawni Uczestników przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż zakazane jest
czerpanie jakichkolwiek korzyści finansowych z otrzymanych zdjęć.
Organizacją sesji zdjęciowej oraz nagrania reklamy TV zajmuje się Organizator.
Udział w sesji zdjęciowej lub nagraniu reklamy TV nie gwarantuje wykorzystania wizerunku dziecka w kampanii
reklamowej ubrań Cool Club, o której mowa w pkt. 5.
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46. Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika decyzji, które opierają się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Uczestnika skutki
prawne lub w podobny sposób znacząco na Uczestnika wpływało.
47. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych osób wyłonionych w Castingu oraz ich opiekunów
prawnych przedstawione zostaną tymże opiekunom prawnym przed złożeniem przez nich oświadczeń, o których
mowa w sekcji IV punkt 29 niniejszego Regulaminu.
VI. Reklamacje
48. Opiekunowie prawni Uczestników mają prawo, w terminie do 31 lipca 2019 r., do składania reklamacji co do
przebiegu Castingu i jego wyników. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej
na adres Organizatora: GonnaBe Sp. z o.o. Sp. k., ul. Łomiańska 6A, 01-685 Warszawa. O dochowaniu terminu
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
49. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko opiekuna prawnego
Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz
podpis.
50. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania.
51. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu pocztą na adres Uczestnika w terminie 3 dni
roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
VII.

Postanowienia końcowe
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52. Wszelkie spory wynikające z udziału w Castingu będą rozpatrywane przez sąd powszechny.
53. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.smyk.com/casting oraz u Organizatora podczas trwania
Castingu, w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 4.
54. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
55. Administratorem danych osobowych jest SMYK S.A.. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału
w Castingu i sesji zdjęciowej. Opiekunom prawnym Uczestników przysługuje prawo do wglądu do treści ich
danych i treści danych ich dzieci, prawo do ich poprawiania i usunięcia, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych lub
wycofanie zgody, o której mowa w pkt. 8.3.-8.5, skutkuje pozbawieniem dziecka prawa do uczestnictwa
w Castingu.
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