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REGULAMIN CASTINGU  

DO KAMPANII WIZERUNKOWEJ #BOHATERKI WITTCHEN 

 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Castingu jest WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach (05-152 

Czosnów), ul. Gdańska 60, NIP 9511022154, REGON: 011664266, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000352760, e-mail: office@wittchen.com, nr telefonu: (022) 766-33-33 (zwana 

dalej „Organizatorem”).  

2. Następującym określeniom użytym w niniejszym regulaminie (dalej: 

„Regulamin”) oznaczają zostaje nadane następujące znaczenie.  

a) „Casting” – casting do kampanii wizerunkowej „#BOHATERKI WITTCHEN” jest 

prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Casting 

składa się z I-IV etapów w okresie od 02.09.2020 r. – 01.11.2020 r. 

b) „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Castingu. 

c) „Komisja ” – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji 

i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Castingu . W skład Komisji wchodzi 

trzech przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora. Komisja: (i) w I 

etapie Castingu wybierze najciekawsze zgłoszenia przesłane przez 

Uczestników i udostępni je za pośrednictwem serwisu społecznościowego 

Facebook w celu poddania ich pod głosowanie w II etapie Castingu przez 

społeczność/followersów profilu WITTCHEN, a także (ii) dokona nadzoru nad 

przeprowadzeniem profesjonalnych sesji fotograficznych oraz nagrań 

filmowych w siedzibie Organizatora i wybranych salonach firmowych 

WITTCHEN (w III etapie Castingu), a także (iii) wybierze dwie najciekawsze i 

najbardziej oryginalne zgłoszenia w IV etapie Castingu. 

d) „Laureatka”/„Wyróżniony Uczestnik” – każda z pięciu wyłonionych 

zwyciężczyń w IV etapie Castingu.   
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e) „Zgłoszenie ” – wykonanie Zadania przez Uczestnika Zadania na każdym z 

poszczególnych etapów Castingu (I-IV Etap) zgodnie z wytycznymi 

wskazanymi w § 4 Regulaminu. 

§2  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Castingu. 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wittchen.com oraz w 

siedzibie Organizatora. 

2. Casting prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu 

internetowego www.facebook.com oraz www.instagram.com, a także strony 

internetowej https://www.wittchen.com/bohaterki-wittchen. Organizator 

informuje, że Casting nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, 

popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub 

Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Casting’u nie przysługują w związku z 

udziałem w Casting’u żadne roszczenia wobec tych podmiotów. 

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z 

Casting’iem będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z 

Casting’iem.  

4. Casting trwa od dnia 02.09.2020 r. do dnia 01.11.2020 r., do godz. 23.59. 

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Casting’u czuwa Komisja. 

6. Casting nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

7. Przystąpienie do udziału w Castingu przez Uczestnika jest równoznaczne z 

akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Casting’u. Przystępując do 

Casting’u, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia 

Uczestnika z Casting’u. 

8. Niniejsza Casting nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.). 

Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 

kodeksu cywilnego. 

§3 

UCZESTNICTWO W CASTINGU 

 

http://www.wittchen.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
https://www.wittchen.com/bohaterki-wittchen
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1. Uczestnikiem Casting’u może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce 

stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności 

prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3 poniżej. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Casting’u, jako Uczestnicy, za zgodą 

rodzica lub opiekuna prawnego. Niepełnoletni Laureat Casting’u w celu 

otrzymania korzyści zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu jest zobowiązany do 

przedstawienia zgody na zawarcie Umowy - podpisanej przez opiekunów 

prawnych Laureata. Zgodę należy przesłać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „CASTING FACEBOOK 

#BOHATERKI WITTCHEN” na adres Organizatora: WITTCHEN S.A. Palmiry, ul. 

Gdańska 60, 05-152 Czosnów. W przypadku nieprzesłania zgody w ww. terminie 

Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Castingu. 

3. Uczestnikami Castingu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w 

stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się 

przepisy o zleceniu z Organizatorem Castingu oraz członkowie rodzin wskazanych 

osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Casting’u, a w 

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Casting’u, 

Organizator powoła specjalną Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby 

delegowane przez Organizatora. 

5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Casting’u poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres: socialmedia@wittchen.com. 

 

§4  

ZAŁOŻENIA CASTINGU 

 

1. Celem Casting’u jest: (i) wyłonienie 5 Laureatek, którym zostanie przedstawiona 

możliwość zawarcia Umowy oraz (ii) promocja marki WITTCHEN. 

2. Casting będzie przeprowadzony w zależności od etapu Casting’u na: (i) platformie 

Facebook, (ii) w siedzibie lub salonie firmowym Organizatora. Na stronie 

https://www.facebook.com/WITTCHEN/ zostanie umieszczony post z zadaniem 

do wykonania przez Uczestników na każdym z etapów Casting’u. 

3. Casting złożony jest z czterech następujących kolejno po sobie etapów.  

Zadaniem do wykonania przez Uczestnika Casting’u w pierwszym etapie (zwane 

mailto:socialmedia@wittchen.com
https://www.facebook.com/WITTCHEN/
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w Regulaminie jako ,,Zadanie’’) jest: 

a) w I etapie Casting’u – przesłanie za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego (zgodnie z ust. 4 poniżej) dostępnego pod adresem 

https://www.wittchen.com/bohaterki-wittchen/formularz , a także dodanie 

min. 1 zdjęcia oraz krótkiej historii/opowieści na temat: (i) swojej osoby, (ii) 

swojej pasji, (iii) codziennie podejmowanych wyzwań/wykonywanych zadań, 

które Ciebie opisują (zwane w Regulaminie „I Etap”). I Etap Castingu 

zostanie zakończony w dniu 23.09.2020 r.; 

b) w II etapie Castingu – zostaną poddane pod głosowanie przez społeczność 

(followersów) portalu społecznościowego Facebook (profil WITTCHEN) 

zgłoszenia wysłane w ramach Zadania, a następnie zatwierdzone przez 

Komisję do II etapu Casting’u (zwane w Regulaminie „II Etap”). II Etap 

Casting’u zostanie zakończony w dniu 11.10.2020 r.; 

c) w III etapie Casting’u – udział (ok. 20 Uczestników Castingu, wybranych w II 

Etapie Castingu w drodze głosowania na platformie Facebook (profil 

WITTCHEN) w sesji fotograficznej oraz nagranie spotu (o długości od 15 do 

60 sekund) w profesjonalnym studio fotograficzno-filmowym mieszczącym się 

w siedzibie Organizatora lub w wybranym salonie firmowym WITTCHEN 

(zwany w Regulaminie „III Etap”). Wszelkie koszty związane z udziałem w 

Casting’u pokrywa jego Uczestnik. III Etap Castingu zostanie zakończony w 

dniu 23.10.2020 r. 

d) w IV etapie Casting’u – zostaną poddane pod głosowanie zdjęcia Uczestników 

z III Etapu (tj. ok. 20 profesjonalnie wykonanych zdjęć Uczestników), przez 

społeczność (followersów) serwisu społecznościowego Facebook (na 

oficjalnym profilu WITCHEN) oraz Komisję zgodnie z postanowieniami § 4 

ust. 5 Regulaminu (zwany w Regulaminie „IV Etap”). IV Etap Casting’u 

zostanie zakończony w dniu 01.11.2020 r. 

4. Aby wziąć udział w Castingu, Użytkownik musi dokonać Zadanie za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: 

https://www.wittchen.com/bohaterki-wittchen/formularz, w którym zrealizuje 

Zadanie dot. I Etapu, przedstawione w § 4 ust. 3 Regulaminu. Uczestnik nie 

może edytować ww. Zadania po zakończeniu trwania I Etapu Castingu tj. po 

23.09.2020 r. po godzinie 23:59. 

5. Wyróżnieni Uczestnicy Casting’u zostaną wybrani w IV Etapie Casting’u przez: (i) 

https://www.wittchen.com/bohaterki-wittchen/formularz
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Komisję w liczbie dwóch Laureatek oraz (ii) społeczność (followersów) serwisu 

społecznościowego Facebook (na oficjalnym profilu marki WITTCHEN) w liczbie 

trzech Laureatek (mając na uwadze ilość polubień pod zdjęciem danego 

Uczestnika). Wyróżnieni Uczestnicy Castingu otrzymają możliwość zawarcia 

Umowy zgodnie z założeniami, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu. 

 

§5  

KORZYŚCI LAUREATÓW CASTINGU  

 

1. Wyróżnione przez Komisję oraz społeczność (followersów) Facebooka Zgłoszenia 

zostaną ogłoszone w dniu 05.11.2020 r. 

2. Organizator za wygraną w Castingu przewiduje dla każdej z pięciu Laureatek 

następujące korzyści: możliwość zawarcia z każdą z Laureatek umowy o 

współpracy (za wynagrodzeniem), w ramach kampanii wizerunkowej 

„#BOHATERKI WITTCHEN” (zwana dalej „Umowa”). 

3. O wygranej, Wyróżnieni Uczestnicy Castingu powiadomieni zostaną w poście 

opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/WITTCHEN/. 

4. Kontakt z Wyróżnionymi Uczestnikami Castingu będzie odbywał się poprzez 

wiadomości e-mail lub wiadomość prywatną poprzez portal facebook.com. 

5. Możliwość zawarcia Umowy a tym samym uzyskania korzyści wynikających z 

zawarcia Umowy (o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu) nie będzie podlegała 

wymianie na inne świadczenia. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do 

zawarcia ww. Umowy na rzecz osób trzecich.  

6. Komisja wyznaczy Uczestnikom Casting’u dogodny termin (jednakże nie dłuższy 

niżeli 6 dni od momentu ogłoszenia wyników) na zawarcie Umowy o współpracę 

w siedzibie Organizatora lub w wyznaczonym salonie Spółki, w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia ogłoszenia wyników, po wcześniejszym uzyskaniu danych 

niezbędnych do sporządzenia Umowy.  

7. Wyróżniony Uczestnik Casting’u traci prawo do korzyści wskazanych w § 5 ust. 2 

Regulaminu, w przypadku, gdy:  

a) Odmówi zawarcia Umowy lub innych dokumentów niezbędnych do ich 

zawarcia,  

b) Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie 

Wyróżnionego Uczestnika Casting’u, 

https://www.facebook.com/WITTCHEN/


 

 

6 

 

c) Wyróżniony Uczestnik Casting’u nie spełnia warunków Regulaminu 

uprawniających go do wzięcia udziału w Casting’u lub zawarcia Umowy. 

8. W przypadku, gdy Laureat utraci prawo do zawarcia Umowy zgodnie z § 5 ust. 2 

Regulaminu, możliwość zawarcia Umowy zostanie zaproponowana kolejnemu 

Uczestnikowi, którego wykonanie Zadanie  w opinii Komisji zajęło kolejne miejsce 

w Casting’u. 

 

§6  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przystąpienie do udziału w Casting’u przez Uczestnika jest równoznaczne z 

dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

prawidłowego przeprowadzenia Casting’u, w szczególności do przesyłania 

korespondencji związanej z Casting’iem, ogłoszenia wyników Casting’u, w tym 

ujawnienia danych Laureatów za pośrednictwem Facebooka oraz portalu 

Instagram, przekazania nagród Laureatom, zawarcia Umowy oraz ewentualnego 

rozpatrywania reklamacji. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Casting’u jest 

dobrowolnie wyrażona zgoda (poprzez dokonane zgłoszenie), którą można w 

każdym czasie wycofać, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z 

prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak 

zgody uniemożliwi Organizatorowi realizację Casting’u w stosunku do danej 

osoby, która nie wyraziła zgody. Ponadto Organizator przetwarza dane 

Uczestników Casting’u na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora w celu prawidłowego przeprowadzenia Casting’u, na co 

Uczestnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Casting’u na 

podstawie art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 
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będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom 

lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce 

na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Casting’u będzie ograniczało się do 

danych udostępnionych Organizatorowi. 

7. Dane osobowe Laureatów Casting’u będą przetwarzane w celach kontaktowych, 

realizacji Casting’u, oraz zawarcia Umowy. 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący 

zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i 

opracowywanie w celu przeprowadzenia Casting’u oraz wykonania przez 

Organizatora innych zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

9. Każda osoba ma prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem, a także prawo do sprzeciwu na przetwarzanie w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu administratora danych.  

10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych i/lub wyrażenie sprzeciwu będzie 

skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia do Casting’u. Dane osobowe 

uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego 

niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub 

Norwegia) ani organizacji międzynarodowej. 

11. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może się 

skontaktować z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej 

pod adresem: ado@wittchen.com lub drogą pocztową pod adresem: Palmiry, ul. 

Gdańska 60, 05-152 Czosnów (z dopiskiem „Do Administratora Danych 

Osobowych”). 

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

13. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie zostali 

Laureatami Casting’u zakończy się z upływem dwunastu miesięcy od momentu 

mailto:office@wittchen.com
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ogłoszenia wyników Casting’u (lub do czasu cofnięcia zgody, bądź wyrażenia 

sprzeciwu), a w przypadku Wyróżnionych Uczestników Casting’u Okres 

przetwarzania danych osobowych Laureata zakończy się zgodnie z obowiązkiem 

przechowywania dokumentacji podatkowej oraz innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu rozpatrzenia reklamacji w 

przypadkach określonych §7 Regulaminu. 

 

§7  

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Casting’u uczestnicy powinni zgłaszać w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: 

„Reklamacja – casting WITTCHEN”. 

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, 

jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać 

własnoręcznie podpisana przez Uczestnika. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. 

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie 

niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres 

podany przez Uczestnika w reklamacji. 

 

§8  

PRAWO DO WIZERUNKU 

 

Przystąpienie do udziału w Casting’u przez Uczestnika poprzez: (i) wykonanie 

Zadania (w tym przesłanie zdjęć Uczestnika w I Etapie Castingu), i/lub (ii) udział 

w sesjach zdjęciowych i/lub nagraniach realizowanych w III Etapie Castingu jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne oraz bezterminowe 

utrwalenie, powielanie wizerunku oraz rozpowszechnianie wizerunku na 

następujących polach eksploatacji: (i) zamieszczanie dobrowolnie przesłanych 

zdjęć przez Uczestników Casting’u (w ramach Zadania - podczas I Etapu 

Casting’u), na platformie Facebook (profil WITTCHEN) i Instagram (profil 
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WITTCHEN), w ramach realizacji II Etapu Castingu oraz (ii) zamieszczanie zdjęć 

i/lub nagrań audio-wizualnych wykonanych w III Etapie Casting’u w 

profesjonalnym studio fotograficzno-filmowym znajdującym się w siedzibie 

Organizatora lub w wybranych salonach firmowych WITTCHEN, na platformie 

Facebook (profil WITTCHEN), w ramach realizacji IV Etapu Castingu, (iii) 

zamieszczanie zdjęć i/lub nagrań audio-wizualnych w materiałach promocyjnych, 

reklamowych, marketingowych, informacyjnych w Internecie w ramach realizacji 

Casting’u zgodnie z Regulaminem (w tym na przekazywanie materiałów 

zawierających ww. wizerunek firmom współpracującym z WITTCHEN S.A.).  

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Casting’u.  

2. Udział w Casting’u jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Casting’u 

zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do 

Casting’u, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w Casting’u. Przesłanie Zgłoszenia oznacza jednoczesną akceptację przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu. 

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z 

prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym 

przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z 

prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w 

pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej 

mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.09.2020 r. 


