
REGULAMIN KATALOGU WIZERUNKÓW ELITE FACE

1. DEFINICJE

ELITE FACE  – Elite Face. Agncja Epizodystów. Przemysław Nobik z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 45/18, na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5951404716, będąca
administratorem danych osobowych Uczestników.

KATALOG  –  zbiór  wizerunków Uczestników obejmujący:  statystów,  epizodystów oraz  aktorów,  aktorki   
i  modelki,  modeli,  którego  właścicielem  i  administratorem  jest  ELITE  FACE  z  siedzibą  w  Łodzi.  Katalog
funkcjonuje  jako  wewnętrzna  baza  danych  Elite  Face.  Elementy  Katalogu,  w  szczególności  zdjęcie,
wiek/rocznik,  wzrost  oraz  miejscowość  zamieszkania  Uczestnika,  umieszczane są  na  stronie  internetowej
www.eliteface.pl  .   Katalog podlega ochronie prawnej

UCZESTNIK – osoba fizyczna o pełnej  zdolności  do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności  do
czynności  prawnych,  która  dobrowolnie  lub  za  zgodą  swojego  menagera,  przedstawiciela  ustawowego,
opiekuna  lub  kuratora  przesyła  do  administratora  swoje  zdjęcia  oraz  dane  i  zaakceptowała  niniejszy
Regulamin.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY– dokument  -  zbiór  danych osobowych wraz ze  zdjęciami,  które  umożliwią
identyfikację  Uczestnika  w  szczególności  cechy  fizyczne,  cechy  charakterystyczne,  predyspozycje,
zainteresowania i osiągnięcia Uczestnika. Formularz może mieć formę elektroniczną lub papierową.

2. ZASADY FUNKCJONOWANIA KATALOGU ELITE FACE

a. Celem  ELITE  FACE  jest  nawiązywanie  współpracy  z  produkcją  filmową,  serialową,  reklamową  oraz
organizatorami sesji fotograficznych, a co za tym idzie zdobywanie zleceń i briefingów dla Uczestników.

b. Zainteresowanych  współpracą  Reżyserom,  Producentom,  Fotografom  i  innym,  którzy  zgłoszą  takie
zapotrzebowanie, Katalog zostanie przesłany w formie elektronicznej lub papierowej. 

c. Przesłane przez Uczestnika fotografie będą umieszczane w Katalogu przy jego danych osobowych na
dysku komputera Administratora, stronie internetowej Elite Face (www.eliteface.pl) oraz w ograniczonej
formie  (bez  szczegółowych  danych  takich  jak:  numer  telefonu,  adres  e-mail,  adres  zamieszkania)
przesyłane będą do zainteresowanych współpracą Reżyserów, Producentów itd.

d. Administrator  Katalogu  Wizerunków ELITE  FACE   akceptuje  i  weryfikuje  nadesłane przez  Uczestnika
Fotografie  oraz  ma  prawo  do  odrzucenia  zdjęć  jeżeli  uzna,  że  naruszają  one  godność  lub  prawa
Uczestnika lub osób trzecich. 

e. Administrator ma prawo usunąć dane Uczestnika z Katalogu bez podania przyczyny. 
f. ELITE FACE nie pobiera opłat za rejestrację, weryfikację oraz umieszczenie w Katalogu danych i fotografii

Uczestnika.
g. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje (dane z Formularza oraz fotografie),  które

udostępnia Uczestnik jeżeli są one nieprawdziwe lub dotknięte błędem.
h. ELITE FACE nie rości sobie praw wyłączności do Uczestników Katalogu.

3. REJESTRACJA

a. Warunkiem  umieszczenia  danych  oraz  fotografii  Uczestnika  w  Katalogu  i  na  stronie  internetowej
www.eliteface.pl   jest  przesłanie  przez  Uczestnika  Formularza  zgłoszeniowego  oraz  zdjęć,  a  także
zaakceptowanego  REGULAMINU,  na  adres:  formularz.kariery@gmail.com.  Za  akceptację  Regulaminu
uznaje się przesłanie wypełnionego Formularza wraz ze zdjęciami. 
Uczestnik  może  wysłać  Zgłoszenie  za  pośrednictwem strony  internetowej  www.eliteface.pl klikając  
w zakładkę „Zgłoszenia”
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b. ELITE FACE zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników i tym samym zapisania Ich do Katalogu o czym
poinformuje Uczestnika w terminie do 14 dni od daty przesłania Formularza zgłoszeniowego. 

c. Uczestnik oświadcza, że dane w Formularzu są zgodne a prawdą oraz iż jest właścicielem i ma pełne
prawo do wykorzystania i przesyłania zdjęć dostarczonych wraz z Formularzem do Administratora.

d. Rejestracja dotyczy osób w każdej kategorii wiekowej. Za osoby nieposiadające zdolności do czynności
prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych
mogą dokonać rejestracji wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

e. Osoba  fizyczna,  zgłaszając osobę  małoletnią  nieposiadającą  zdolności  do  czynności  prawnych  jako
Uczestnika, oświadcza, że przysługuje jej pełna władza rodzicielska nad małoletnim albo jest opiekunem
prawnym osobie małoletniej oraz działa w porozumieniu z drugą osobą, której przysługuje pełna władza
rodzicielska nad małoletnim albo będącą opiekunem prawnym osoby małoletniej.

f. Rejestracja i weryfikacja w Katalogu są dla Uczestnika bezpłatne.

4. UCZESTNIK

a. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że: dane podane w formularzu zgłoszeniowym są kompletne

i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
b. Uczestnik posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści opublikowane

w Katalogu, nie spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku skierowania
przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do ELITE FACE, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw
do opublikowanych treści  lub wizerunku osobistego osób trzecich ELITE  FACE dokona na podstawie
obowiązującego prawa zablokowania konkretnych Treści a Uczestnik zobowiązuje się złożyć pisemną
odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego.

c. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie jego wizerunku (wizytówki z danymi, miniaturki zdjęcia, pełnego
obrazu  przesłanych  fotografii)  do  Reżyserów,  Producentów,  Fotografów  i  innych,  w  związku  
z dopasowaniem wizerunku Uczestnika do skierowanego do ELITE FACE briefu castingowego oraz wyraża
zgodę na umieszczenie wizerunku na stronie internetowej www.eliteface.pl

d. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  publikowanie  jego  wizerunku  w  celach  promocyjnych,  informacyjnych,
marketingowych  ELITE FACE, w szczególności w wiadomościach e-mail, ulotkach, katalogach w formie
papierowej  i  innych  skierowanych  do  współpracujących  z  ELITE  FACE Producentów,  Reżyserów,
Fotografów  
i innych celem pokazania zasobów wizerunkowych istniejących w Katalogu. 

e. Uczestnik ma obowiązek informować Administratora o istotnych zmianach w treści danych osobowych
oraz uaktualnienia zdjęć jeśli wizerunek uległ zmianie. 

f. Uczestnik ma obowiązek  przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz
praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób.

g. Uczestnik  w  trakcie  rejestracji  oraz  istnienia  w  Katalogu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  wszelkich
przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone
ELITE  FACE  na  wykorzystywanie  powyższych danych,  w celach marketingowych,  zgodnie  z  zgodnie  
z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  tym  na
otrzymywanie informacji promocyjnych, marketingowych i handlowych przesyłanych przez ELITE FACE
za  pośrednictwem  elektronicznych  kanałów  dostępu  na  wskazany  w  trakcie  rejestracji  adres
elektroniczny, oraz SMS na wskazany w trakcie rejestracji nr telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2016r.poz. 1030). 

h. Uczestnik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z udostępniania swojego wizerunku w Katalogu bez
podania przyczyny.

i. W przypadku rezygnacji  z  udostępniania  swojego wizerunku w Katalogu Uczestnik  jest  zobowiązany
skierować  do  Administratora  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:  formularz.kariery@gmail.com
rezygnację. 

j. Administrator  po  otrzymaniu  rezygnacji  usunie  wizerunek  z  Katalogu  w terminie  do  7  dni  od  daty
otrzymania rezygnacji. 
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