KARTA CASTINGOWA nr: C |___|___|___|___|
PO | | | | | |Nazwa produkcji: ………………………
Rola: ……………………………………
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Wiek: ………....…………
Wymiary (w cm):

Wzrost: ……….…….…….. Rozmiar ubrania: ………….……….. Waga: …………….……..

klatka/biust ……………… /..……………. pas …….……….……….., biodra ……….…..…………..,
nr buta …………….………. (w systemie europejskim 16-49 lub amerykańskim 1-15)

Tel. kontaktowy:

……………………………………………….………, e-mail: …………………….…………….…………………..

□

□

Jestem aktorem/aktorką:
TAK
NIE
Agencja: (nazwa) ………………………………………………………………, tel. kontaktowy ………………………….……………
Udział w filmach reklamowych / sesjach fotograficznych / serialach i filmach, w roku:
bieżącym:
poprzednim:
dwa lata wstecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….………..
WYMAGANA PEŁNA DYSPOZYCYJNOŚĆ

TERMINY

Data

RECALL
PRZYMIARKI
ZDJĘCIA

15.09 2021
21.09 2021
23.09 2021

TAK /NIE

Uwagi

PRAWA:
Wersje: 15” + skróty, wersje montażowe, w tym dłuższe wersje;
Internet (incl. SoMe), VOD, DOOH, Polska, 12 miesięcy

STAWKI:
1.800 zł za dzień zdjęciowy (w tym prowizja agencji)
3.000 zł za prawa (w tym prowizja agencji)
Uwaga: możliwe zdjęcia nocne
Aktor wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku w materiałach making of i fotosach z planu, które będą eksploatowane przez klienta w Internecie bez
ograniczeń czasowych.
Aktor przyjmuję do wiadomości, że dzień zdjęciowy trwa 12 godzin (dorośli), w tym godzinna przerwa na posiłek, od momentu wejścia do garderoby/make
up do momentu zwolnienia przez reżysera/II reżysera/kierownika produkcji. Nadgodziny: 10% od stawki za dzień zdjeciowy za każdą rozpoczętą
nadgodzinę.
Aktor oświadcza, że do dnia zdjęciowego w żaden widoczny sposób nie zmieni swojego wyglądu zewnętrznego;
Aktor zobowiązuje się nie ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Produkcji, jakichkolwiek danych i informacji uzyskanych w związku z udziałem w
castingu, w tym w szczególności scenariuszy, dialogów, charakterystyki reklamowanego produktu, nazwy Producenta

………………………………………….
PODPIS
1

Oświadczenia i zgody

1. Karta castingowa stanowi załącznik do umowy.
2. Oświadczam, że znane są mi, jak i reprezentującej mnie Agencji, warunki finansowe oraz obowiązujące terminy produkcji
opisanej w karcie castingowej. Jednocześnie informuję, iż podane informacje na temat mojego udziału w filmach
reklamowych, sesjach fotograficznych filmach i serialach, są zgodne z prawdą. Deklaruję swoją pełną dyspozycyjność w
dniach zdjęciowych oraz w terminach przymiarek, oraz wyrażam zgodę na udział w reklamie na wyżej wymienionych
warunkach finansowych. Jestem świadomy, iż w przypadku niezgodności z prawdą informacji podanych w karcie Zlecający
ma prawo dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.
3. Klauzula poufności. Wszelkie informacje lub dane uzyskane przez w związku wypełnieniem karty castingowej i
przystąpieniem do produkcji dotyczące przedmiotu oraz zaangażowanych Stron stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody - chyba że są one powszechnie znane, ich udostępnienie jest niezbędne celem wykonania
niniejszej Umowy lub też obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów obowiązującego prawa lub prawomocnego
orzeczenia sądu lub organu administracji. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, o których
dowiedziałem/am się w czasie castingu.
4. [RODO] Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
[_] TAK [_] NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez [OTO]* moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w opisanej produkcji.
5. [RODO] Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych „szczególnych kategorii”:
Ponieważ dane „szczególnych kategorii” znajdujące się w niniejszym formularzu chronione są szczególnie, musimy prosić
Pana/Panią o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.
[_] TAK [_] NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez [OTO]* danych szczególnych kategorii w celu i zakresie
niezbędnym do wzięcia udziału w opisanej produkcji.
6. [RODO] Klauzula zgody na udostępnienie danych osobowych:
[_] TAK [_] NIE
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom: [OTO]*, w celu
przedstawienia oferty w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w produkcji, telefonicznie lub poprzez e-mail.
7. [RODO] Klauzule informacyjne:
[OTO]*, jako administrator danych osobowych [ADO], informuje że:
7.1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału (zaangażowania) w produkcji opisanej w
karcie castingowej;
7.2. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do treści podanych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
(cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem);
7.3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
7.4. Pana/Pani dane osobowe nie są i nie będą profilowane;
7.5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;
7.6. Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: nasi pracownicy i
współpracownicy oraz podwykonawcy (przykładowo lecz nie wyłącznie: reżyser castingu, kierownik produkcji,
kostiumograf, garderobiana), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać nasze usługi i swoje obowiązki,
podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, ubezpieczycielom,
kancelariom prawnym, spółkom powiązanym kapitałowo.
7.7. Pana/Pani dane osobowe zawarte na karcie castingowej oraz dane w postaci wizerunku będziemy przechowywać
przez okres do dnia zakończenia produkcji będącej przedmiotem karty castingowej, chyba, że zostanie Pan/Pani
zaangażowana do tej produkcji, wówczas karta castingowa stanie się załącznikiem do umowy i będzie
przechowywana przez okres właściwy dla podpisanej umowy.
7.8. Pana/Pani dane osobowe możemy dygitalizować i/lub zamienić na postać cyfrową;
7.9. Punktem kontaktowym [OTO]* w zakresie ochrony danych osobowych jest adres e-mail: rodo@otofilm.pl;
7.10. Przetwarzającym o zakresie obowiązków identycznych z [AOD] Pana/Pani danych osobowych jest podmiot – osoba
prawna lub fizyczna odpowiadająca za realizację castingu;
7.11. Może się Pan/Pani kontaktować z [AOD] i [IOD] drogą elektroniczną spod adresu e-mail podanego w karcie
castingowej lub pisemnie;
7.12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy [RODO];
---------------------------------------------------------------------------*[OTO]
Studio Filmowe OTO Sp. z o.o. z siedzibą 02-512 Warszawa, ul. Puławska 22, lub
Studio Filmowe OTO Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą 02-512 Warszawa, ul. Puławska 22
[RODO]
Rozporządzenie 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 rozporządzenie o ochronie danych).

……………………………………………………………………………
Miejsce i data podpisania
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…………………………………………………………………………………
Podpis osoby wymienionej w karcie castingowej
poświadczający zgodność danych oraz otrzymanych
/wydanych oświadczeń i udzielonych zgód

Data obowiązywania: 2019-02-01

https://otostudio-my.sharepoint.com/personal/lucyna_otofilm_pl/Documents/2021 MOJE PROJEKTY/Lech Lechendy wchodza w eko PO21050/casting dokumenty/KARTA CASTINGOWA v2.docx

