
 REGULAMIN AUDYCJI TELEWIZYJNEJ POD TYTUŁEM „Przystanek Miłość”  

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Audycja telewizyjna pod tytułem „Przystanek Miłość”  zwana dalej „Audycją” jest produkowana przez FremantleMedia 

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołodyjowskiego 46A, 02-724 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000094904, kapitał zakładowy 50.000 zł, REGON 

013069102, NIP 526-24-18-482, zwaną dalej „Producentem”, na zlecenie Stavka Sp. z o.o. zwaną dalej: „Nadawcą”.  

2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Audycji oraz prawa i obowiązki Uczestników, Producenta i Nadawcy. 

3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest przez Producenta w wersji papierowej w jego siedzibie i w wersji elektronicznej 

na dedykowanym dla Audycji serwerze.  

4. Akceptując Regulamin, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Audycji. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych 

w Regulaminie i nie zaakceptuje go, nie może brać udziału w Audycji. 

 

§ 2.  

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Audycja - audycja telewizyjna pod tytułem „Przystanek Miłość” wyprodukowana przez Producenta na zlecenie 

Nadawcy i emitowana przez Nadawcę,  

b) Czas trwania Audycji – 

a. Realizacja zdjęć do Etapu 1 Audycji (prezentacja sylwetek Uczestników) –  od dnia 26.01.2021 r. do dnia 18.02.2021 

r.; 

b. Realizacja zdjęć do odcinków nr 1-28 – od dnia 21.02.2021 r. do dnia 6.03.2021 r.; (10 dni zdjęciowych)  

c. Realizacja zdjęć do odcinków nr 29-30 – od dnia 20.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r.; (dwa dni zdjęciowe)  

d. Etap emisji Audycji przez Nadawcę; 

c) Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Uczestnika, takie jak 

na przykład: imię i nazwisko, imiona rodziców, wiek, płeć, obywatelstwo, stan cywilny, adres zamieszkania i 

zameldowania, miejsce pracy (to jest siedziba, adres i nazwa pracodawcy), seria i numer dowodu osobistego lub 

paszportu, zainteresowania; 

d) Fanpage – kanały w mediach społecznościowych Nadawcy, w których znajdzie się przekierowanie do informacji o 

Audycji administrowanej przez Producenta, w tym do Formularza Zgłoszeniowego.  

e) Format – „Small Town, Big Love”; 

f) Formularz Zgłoszeniowy – dokument składający się z ankiety, którego prawidłowe wypełnienie i przesłanie do 

Producenta jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w Audycji;  

g) Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, płci męskiej, w wieku 25-40 lat, mówiący po polsku, mieszkający w małym 

mieście w Polsce i nie pozostający w związku małżeńskim, partnerskim, w konkubinacie, nie posiadający 

narzeczonej/narzeczonego albo dziewczyny/chłopaka, który nadeśle Formularz Zgłoszeniowy i Materiał 

Zgłoszeniowy; 



h) Kandydatka – pełnoletnia osoba fizyczna, płci żeńskiej, w wieku 20 -40 lat, mówiąca po polsku, mieszkająca  w 

dużym mieście w Polsce i nie pozostająca w związku małżeńskim, partnerskim, w konkubinacie, nie posiadająca 

narzeczonego/narzeczonej albo chłopaka/dziewczyny i która nadeśle Formularz Zgłoszeniowy i Zgłoszeniowy; 

i) Materiał Zgłoszeniowy – film nagrany kamerą lub telefonem komórkowym (nie może być zmontowany), w formacie 

mov lub mp4 nie większy niż 40 MB, prezentujący Uczestnika zgłaszającego się do Audycji – jego dane biograficzne, 

ciekawostki z życia itp. W Materiale Uczestnika może występować tylko Uczestnik. Materiał Zgłoszeniowy musi 

zostać nadesłany wraz z Formularzem Zgłoszeniowym; 

j) Producent – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu; 

k) Regulamin – niniejszy dokument wraz z ewentualnymi zmianami; 

l) Serwis – miejsce na serwerze administrowanym przez Producenta, na którym znajdują się informacje o Audycji, 

Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy Producenta;  

m) Uczestnik – Kandydat lub Kandydatka; 

n) Umowa z Producentem - umowa zawierana pomiędzy wybranym przez Producenta Kandydatem i Kandydatką a 

Producentem, która określa prawa i obowiązki stron, w tym w szczególności zasady udziału Kandydata i Kandydatki 

w Audycji, zakres przeniesienia na Producenta praw autorskich i praw pokrewnych do utworów i artystycznych 

wykonań stworzonych/wykonanych w związku z udziałem w Audycji (obejmujących udzielenie wyłącznego 

zezwolenia na wykonywanie praw zależnych) oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku; 

o) Wizytówka - informacje na temat Uczestnika emitowane w formie audiowizualnej, zdjęć lub materiałów tekstowych 

zawierające przedstawiające Uczestnika, nagrane przez Producenta w ramach Audycji. Wizytówki są elementem 

Audycji. 

 

§ 3.  

OPIS AUDYCJI 

 

1. Audycja składa się z następujących etapów:  

a) Etap 0 – opublikowanie 6 Wizytówek wybranych Kandydatów z danego regionu Polski. Publikacja odbędzie się nie 

później niż 2 miesiące przed emisją pierwszego odcinka Audycji wraz ze wskazaniem terminu nadsyłania zgłoszeń 

przez Kandydatki;  

b) Etap 1 – prezentacja sylwetek Uczestników Audycji, 6 Kandydatów i 30 Kandydatek; 

c) Etap 2 – spotkanie Uczestników - dwu minutowe rozmowy Uczestników. Kandydatka ma możliwość rozmowy z 

więcej niż jednym Kandydatem; 

d) Etap 3 – telefony do Kandydatek - Kandydaci dzwonią do wybranych Kandydatek z zaproszeniem do dalszego udziału 

w Audycji (każdy Kandydat może zaprosić 4 Kandydatki) i z podziękowaniem za udział w Audycji (1 Kandydatka). 

Kandydatki decydują, od którego z Kandydatów przyjmują zaproszenie;  

e) Etap 4 – wspólna impreza – spacer po miasteczku Kandydata – wspólne spotkanie Kandydata z 4 Kandydatkami, na 

którym w niezobowiązującej atmosferze Kandydat ma okazję lepiej poznać wybrane osoby w rozmowie. Etap 4 

kończy się wyborem 3 Kandydatek do dalszego udziału w Audycji i ich zaproszeniem na spotkanie ze bliskimi 

Kandydata (rodziną i przyjaciółmi); 

f) Etap 5 – drugie spotkanie – spotkanie z bliskimi Kandydata. Etap 5 kończy się wyborem 2 Kandydatek do dalszego 

udziału w Audycji i ich zaproszeniem do domu Kandydata; 



g) Etap 6 – trzecie spotkanie – odwiedziny w domu – Kandydaci zapraszają Kandydatki do swoich domów. Etap 6 kończy 

się wyborem 1 Kandydatki do dalszego udziału w Audycji; 

h) Etap 7 – decydujące spotkanie – Kandydaci i Kandydatki, podczas romantycznej randki spróbują podjąć decyzję o 

dalszym rozwoju ich relacji; 

i) Etap 8 – decyzja Kandydatki – Kandydatki mogą się spotykać z Kandydatami po okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie. 

Uczestnicy opowiadają o tym, co wydarzyło się przez ten czas w ich życiu i jakie mają plany na przyszłość. 

Kandydatka, która nie przyjedzie na spotkanie, opowiada swoim bliskim o Kandydatach i przyczynach rezygnacji ze 

spotkania z Kandydatem 

2. Poszczególne Etapy znajdą się w 30 odcinkach Audycji o długości, co do zasady, 23 min każdy („Odcinki”). Nie wszyscy 

Uczestnicy będą brali udział we wszystkich Odcinkach. Ostateczna liczba Odcinków oraz ich zawartość może ulec zmianie 

z uwagi na potrzeby Formatu oraz wymagania Nadawcy. 

 

§ 4.  

UCZESTNICY AUDYCJI – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W Audycji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki: 

a) jest pełnoletnia i  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) jest osobą niekaraną, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, nie zostały jej przedstawione zarzuty, 

c) spełnia pozostałe warunki określone w Regulaminie. 

2. Uczestnik zobligowany jest do: 

a) Umożliwienia nagrania Wizytówki; 

b) umożliwienia wykonania zdjęć utrwalających wizerunek Uczestnika przez Producenta lub Nadawcę, 

c) pozostawania w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, w takim stopniu, że możliwe będzie wzięcie udziału 

w Audycji.  

3. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia Producentowi wszelkich przeciwwskazań do udziału w Audycji jeszcze przed 

rozpoczęciem zdjęć do Audycji, w tym w szczególności przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym i prawnym. Producent 

zastrzega możliwość usunięcia Uczestnika z Audycji, jeżeli nie ujawnił przeszkód do udziału w niej. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Audycji jest zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i podpisanie pomiędzy 

Uczestnikiem a Producentem umowy regulującej prawa i obowiązki (Umowa z Producentem). 

5. Pracownicy, współpracownicy Producenta lub Nadawcy oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Audycji. Przez 

członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że w trakcie występu w Audycji nie może i nie będzie w jakikolwiek 

sposób reklamować lub promować jakichkolwiek towarów, usług lub podmiotów, które nie zostały wskazane lub 

dostarczone przez Producenta lub Nadawcę. 



7. Uczestnik zobowiązuje się, że w trakcie trwania Audycji nie będzie wygłaszać wypowiedzi nie związanych z Audycją oraz 

nie będzie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powstrzyma się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób 

trzecich, renomę Producenta lub Nadawcy. 

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na nagrywanie (rejestrowanie za pomocą technik telewizyjnych) jej/jego 

udziału na każdym Etapie Audycji.  

9. Udział w Audycji jest dobrowolny. 

10. Producent jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Audycji w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub 

Umowy lub w razie wypowiedzenia, odstąpienia od lub rozwiązania Umowy. 

11. Z tytułu udziału w Audycji i udzielenia wszelkich zgód i upoważnień niezbędnych do realizacji i nadania Audycji, 

Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Uczestnikowi zostaną zwrócone koszty dojazdu na plan zdjęciowy Audycji. 

Producent zapewni wybrany przez siebie nocleg oraz wyżywienie na planie. 

§ 5.  

UCZESTNICY AUDYCJI– KANDYDACI 

 

1. Aby wziąć udział w Audycji, Kandydat musi:   

a) do dnia 11 lutego 2021 r. wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszeniowy wraz z Materiałem Zgłoszeniowym dostępnym 

w Serwisie; 

b) zaakceptować Regulamin; 

c) podpisać Umowę z Producentem.  

2. Spośród osób spełniających wymogi określone w Regulaminie, które w sposób prawidłowy tj. zgodnie z treścią ust. 1 a) 

– d) powyżej dokonały zgłoszenia, Producent dokona wyboru Kandydatów do udziału w Audycji, którym zaproponuje 

zawarcie Umowy z Producentem. Podjęcie lub prowadzenie rozmów na temat warunków dalszego udziału w Audycji z 

osobą, o której mowa powyżej, nie jest równoznaczne z uzyskaniem jakiegokolwiek prawa do domagania się przez tę 

osobę dalszego udziału w Audycji. 

3. W terminie do dnia 05 stycznia 2021 r., Producent skontaktuje się telefonicznie z wybranymi Kandydatami, którzy 

wypełnili Formularz Zgłoszeniowy i nadesłali Materiał Zgłoszeniowy, na numer telefonu podany w formularzu 

zgłoszeniowym, celem: 

a) potwierdzenia przez Kandydata woli udziału w Audycji; 

b) potwierdzenia spełniania przez Kandydata kryteriów udziału w Audycji, w szczególności, że jest osobą stanu 

wolnego, nie posiadającą stałego partnera, zamieszkałą w małym mieści; 

c) potwierdzenia adresu Kandydata w Polsce, danych kontaktowych, numeru telefonu, adres e-mail; 

d) ustalenia terminu podpisania Umowy z Producentem. 

2. Kandydat, z którym Producent skontaktował się, zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych, potwierdzić swoje dane 

i chęć udziału w Audycji na adres email Producenta: casting.pl@fremantle.com. 

 

§ 6.  

UCZESTNICY AUDYCJI – KANDYDATKI 

 



1. Aby wziąć udział w Audycji, Kandydatka musi: 

a) do dnia 18 lutego 2021 r. wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszeniowy wraz z Materiałem Zgłoszeniowym dostępnym 

w Serwisie; 

b) zaakceptować Regulamin;     

c) podpisać Umowę z Producentem do dnia 30 stycznia 2021 roku.  

2. Spośród osób spełniających wymogi określone w Regulaminie, które w sposób prawidłowy tj. zgodnie z treścią ust. 1 a) i 

b) powyżej, dokonały zgłoszenia, Producent dokona wyboru Kandydatek do udziału w Audycji, którym zaproponuje 

zawarcie Umowy z Producentem. Podjęcie lub prowadzenie rozmów na temat warunków dalszego udziału w Audycji z 

osobą, o której mowa powyżej, nie jest równoznaczne z uzyskaniem jakiegokolwiek prawa do domagania się przez tę 

osobę dalszego udziału w Audycji. 

3. Nie później niż do dnia 5 lutego 2021 roku Producent skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wybranymi 

Kandydatkami, celem: 

a) poinformowania o wyborze do udziału w Audycji; 

b) potwierdzenia spełniania przez Kandydatkę kryteriów udziału w Audycji, w szczególności, że jest osobą stanu 

wolnego lub nie posiadającą stałego partnera oraz mieszkającą w dużym mieście; 

c) potwierdzenia woli udziału w Audycji; 

d) potwierdzenia adresu Kandydatki w Polsce, danych kontaktowych, numeru telefonu, adres email; 

e) ustalenia terminu podpisania Umowy z Producentem. 

2. Każda Kandydatka, z którą Producent skontaktował się, zobowiązana jest, w terminie 2 dni roboczych, potwierdzić swoje 

dane i chęć udziału w Audycji na adres email Producenta: casting.pl@fremantle.com. 

 

§ 7.  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW AUDYCJI  

 

1. Podstawą udziału Uczestnika w Audycji jest odrębna Umowa z Producentem. Umowa ta w sposób szczegółowy reguluje 

prawa i obowiązki stron związane z realizacją i udziałem Uczestnika w Audycji. Do czasu zawarcia takiej Umowy w formie 

pisemnej osoba zgłaszająca się nie uzyskuje jakichkolwiek uprawnień związanych z udziałem w Audycji. 

2. Uczestnik akceptuje, że w trakcie Audycji, Uczestnik będzie podlegać ocenie innych Uczestników (Kandydatów i 

Kandydatek), a ocena ta może być zarówno pozytywna jak i negatywna. W przypadku oceny negatywnej Uczestnikowi 

mogą zostać wytknięte błędy, może zostać skrytykowany, a taka negatywna ocena i reakcja Uczestnika będzie utrwalona 

i rozpowszechniona zgodnie z Regulaminem.  

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział Uczestnika w Audycji stanowi jej element. W związku z tym 

Uczestnik zobowiązuje się, że w czasie trwania Audycji będzie wykonywał zalecenia i wskazówki przedstawicieli 

Producenta odnoszące się do przebiegu i realizacji Audycji. 

4. Producent ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Audycji w przypadku: 

a) w którym taki udział mógłby stwarzać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Uczestnika lub innych osób, 

ewentualnie ryzyko narażenia na szkodę majątkową lub niemajątkową Uczestnika lub innych osób, 

b) niewykonywania zaleceń i wskazówek Producenta i jego przedstawicieli, 



c) nieprzestrzegania terminów określonych w ustalonym przez Producenta harmonogramie realizacji Audycji, 

d) złamania zasad poufności obowiązujących Uczestnika, 

e) stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniach przedłożonych Producentowi przed przystąpieniem do Audycji i w 

trakcie jej trwania, 

f) naruszenia warunków Regulaminu. 

5. Uczestnik zobowiązuje się, iż podczas trwania Audycji nie będzie fotografował, ani rejestrował pracy ekipy realizacyjnej, 

innych Uczestników – na jakichkolwiek urządzeniach rejestrujących obraz lub dźwięk. 

6. Uczestnik podczas całego czasu trwania Audycji nie może kontaktować się z prasą i wszelkimi innymi mediami oraz ma 

obowiązek zachowania całkowitej poufności wszelkich informacji uzyskanych bądź zdobytych w związku i przy okazji 

udziału w Audycji, w tym w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, 

personalnych, a także pomysłów i koncepcji Audycji i jej promocji jak również informacji o przebiegu poszczególnych etapów 

Audycji, o innych Uczestnikach, czy o Uczestnikach odpadających w poszczególnych etapach Audycji itp. 

7. Uczestnik nie może komentować poszczególnych Odcinków i przebiegu Audycji za pośrednictwem mediów 

elektronicznych, w szczególności na forach, blogach i wszelkiego rodzaju, tzw. portalach społecznościowych, aż do końca 

premierowej emisji ostatniego Odcinka Audycji. 

8. Wszystkie wywiady, jakich udziela Uczestnik muszą być autoryzowane przez Producenta – aż do końca premierowej emisji 

ostatniego Odcinka Audycji. 

§ 8.  

PRAWA, ZGODY I ZEZWOLENIA 

1. Biorąc udział w Audycji, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Producenta i/lub Nadawcę imienia i nazwiska, 

wizerunku (w tym utrwalonego w Materiale Zgłoszeniowym Uczestnika), głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika w związku z 

Audycją, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji, a także promocji Producenta, Audycji lub Nadawcy w 

zakresie określonym w ust. 5 - 6 poniżej. Uczestnik poprzez nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego i Materiału 

Zgłoszeniowego przyjmuje do wiadomości, że w razie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Audycji, Uczestnik wyraża 

zgodę na korzystanie przez Producenta oraz Nadawcę  z imienia i nazwiska, wizerunku, głosu lub wypowiedzi Uczestnika w 

zakresie określonym w ust. 3 – 4 w związku z eksploatacją Audycji, promocją i reklamą Producenta, Audycji lub Nadawcy. 

2. Z dniem przesłania Formularza Zgłoszeniowego, Uczestnik udziela Producentowi nieodwołalnej licencji niewyłącznej, z 

prawem do udzielania sublicencji, uprawniającej Producenta do korzystania z Materiału Zgłoszeniowego oraz utworów i 

artystycznych wykonań stworzonych przez Uczestnika w związku z udziałem w Audycji na polach eksploatacji wymienionych 

w ust. 3. Producent jest uprawniony do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Materiału 

Zgłoszeniowego oraz do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z udziałem w  Audycji i korzystania z utworów 

zależnych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, a także włączania Materiału Zgłoszeniowego oraz utworów i 

artystycznych stworzonych przez Uczestnika w związku z udziałem w  Audycji (w całości lub w dowolnie wybranych 

fragmentach) do innych dzieł, w tym utworów audiowizualnych, w tym w celu promocji Producenta, Nadawcy, ich towarów 

i usług, Audycji, oraz innych podmiotów, ich towarów i usług.  

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 oraz licencja opisana w ust. 2 obejmują swym zakresem wszystkie znane pola 

eksploatacji, w tym w szczególności: 



a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na 

kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. 

drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

c) wprowadzanie do obrotu, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,    

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie (w tym z towarzyszeniem reklam) np. w ramach 

dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on 

demand, catch-up, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network 

PVR, connected TV, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, platform cyfrowych oraz jakichkolwiek innych, a także w 

ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów 

stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, 

a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 

telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

f) publiczne wykonanie, 

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w 

szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych 

lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),   

h) wystawianie, 

i) wyświetlanie, 

j) użyczanie i/lub najem, 

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w 

jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za 

pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, 

jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek 

systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, 

połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) 

itp., 

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w 

jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 

telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, jakichkolwiek sieci 

komputerowych (w tym Internetu) itp. 



4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i licencja opisana w ust. 2 nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą 

się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw. 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas udziału w i w 

trakcie realizacji Audycji jakichkolwiek towarów, usług lub podmiotów innych niż wskazane przez Producenta, w sposób 

określony przez Producenta. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w Materiale Zgłoszeniowym oraz za ewentualne naruszenie praw 

Producenta, Nadawcy lub osób trzecich lub naruszenie przepisów prawa. 

7. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie i prawa pokrewne do Materiału Zgłoszeniowego w zakresie 

uprawniającym Uczestnika do udzielenia Producentowi licencji niewyłącznej do Materiału Promocyjnego w zakresie i na 

zasadach określonych w Regulaminie. 

§ 9.  

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Producent tj.: FremantleMedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (02-724), przy ul. Wołodyjowskiego 46a. 

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu: realizacji Audycji, zawarcia i wykonania Umowy z Producentem, 

realizacji, rozpowszechniania i promocji Audycji. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy lub działania 

zmierzające do zawarcia umowy oraz uzasadniony interes Producenta (np. wykonanie umowy z Nadawcą, dochodzenie 

roszczeń, marketing). 

3. Producent będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wymagane to będzie do realizacji Audycji, a po jego 

zakończeniu – przez okres wymagany do realizacji zobowiązań umownych Producenta oraz przez okres wymagany przez 

przepisy prawa, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie w innym zakresie. 

5. Producent może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych jego danych osobowych 

lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Producenta. Uczestnik ma prawo odmowy udostępnienia dodatkowych 

danych. Odmowa udostepnienia dodatkowych danych osobowych może uniemożliwić dalszy udział w Audycji. 

6. Uczestnik ma prawo, w każdej chwili do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wszelką 

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: FremantleMedia Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (02-724), przy ul. Wołodyjowskiego 46a, z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”. 

7. Uczestnik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że doszło do 

naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

8. Odbiorcą danych osobowych może być upoważniony pracownik lub współpracownik Producenta oraz inny podmiot 

świadczący usług. Odbiorcą danych będzie również Nadawca. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych 

osobowych między innymi Nadawcy lub innym podmiotom uczestniczącym w produkcji Audycji, w celu jej realizacji. Dane 

osób wysyłających zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie są przekazywane za 



pośrednictwem platformy na obszar Szwajcarii oraz Izraela.  

9. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie niektórych określonych w Regulaminie danych 

osobowych lub podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić udział w Audycji. 

§ 9a. 

1. Administratorem Danych osobowych Uczestników jest Stavka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 

dla następujących celów: akceptacja shortlisty Uczestników lub zgłoszenie do niej zmian w celu zapewnienia atrakcyjności 

contentu programowego na poziomie ustalonym przez Stavka sp. z o.o. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane Producentowi, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów naboru do 

Programu. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Stavka sp. z o.o. do zakończenia naboru do Programu.  

5. Stavka sp. z o.o. będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W razie stwierdzenia niezgodności przetwarzania z prawem, Uczestnik 

ma prawo głosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych należy kierować do Stavka sp. z o.o.na adres: ”Administrator Danych Osobowych, Stavka sp. z o.o. ul. 

Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego 

przez Stavka sp. z o.o. inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com. 

7. Pełna informacja o tym jak Stavka sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników w celach wskazanych w ust. 1 stanowi 

załącznik do Regulaminu. 

§ 10.  

NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU 

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie z Producentem, Uczestnik może 

zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Audycji.  

2. W przypadku niedotrzymania zasad poufności - na forach publicznych, tzw. portalach społecznościowych, w prasie, 

telewizji, radio, Internecie dotyczących przebiegu poszczególnych etapów Audycji, o Uczestnikach, o osobach odpadających 

w poszczególnych etapach Audycji etc., Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną określoną w odpowiednich przepisach 

prawa oraz wynikającą z Umowy z Producentem. 

§ 11.  

REKLAMACJE 

mailto:iod@tvn.pl
mailto:dpo@discovery.com


1. Producent rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników.  

2. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od 

momentu rozpatrzenia reklamacji przez Producenta, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana 

odpowiedź. Producent rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Producenta: FremantleMedia Polska Sp. z o.o. w Warszawie 02-724, przy ul. 

Wołodyjowskiego 46a. 

4. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również 

zarzuty autora reklamacji związane z udziałem w Audycji. 

5. Złożenie reklamacji przez Uczestnika lub brak złożenia reklamacji nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia 

roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Umowy z Producentem oraz treścią niniejszego Regulaminu, znaczenie 

nadrzędne ma treść Umowy z Producentem. 

2. Producent jest uprawniony do przerwania lub wstrzymania realizacji Audycji z ważnych przyczyn. Dotyczy to w 

szczególności przypadku, gdy dalsza produkcja Audycji stanie się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Producenta, 

istotnych zakłóceń technicznych, zagrożenia życia lub zdrowia osób biorących udział w realizacji Audycji, kwarantanny, 

żałoby narodowej lub przypadków działania siły wyższej. 

3. Z uwagi na dobro Formatu, Producent ma prawo na każdym etapie produkcji do ingerowania w przebieg Audycji. 

4. Producent jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu z zachowaniem warunków i 

okresu wypowiedzenia o których mowa w ust. 5 poniżej. 

 Regulamin może zostać zmieniony w przypadku zmiany zasad produkcji Audycji, etapów Audycji, liczby Odcinków, 

zmiany nazwy Audycji, zmiany adresu strony www, na której dostępny jest Regulamin. Producent, wprowadzając zmianę 

w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników, którego dane teleadresowe posiada, 

poprzez wysłanie do Uczestnika wiadomości e-mail informującej o treści oraz zakresie wprowadzanych w Regulaminie 

zmian. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z Producentem w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wypowiedzenie przez Uczestnika umowy jest równoznaczne z 

rezygnacją z dalszego udziału w Audycji. Niezłożenie przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika 

zmienionego Regulaminu. 

5. Dodatkowo, Producent poinformuje o dokonanych zmianach Regulaminu w sposób zwyczajowo przyjęty tak aby 

Uczestnicy mogli się z nimi zapoznać. Zmiany będą obowiązywać od daty wskazanej w zmienionym Regulaminie nie 

wcześniej jednak niż po poinformowaniu Użytkowników. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy z Producentem zawartej 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Warszawa, dnia …….2020 


