
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
dla Aktorów i Statystów niepełnoletnich współpracujących z ATM Grupa S.A. 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) 
osobowych wskazanej osoby nieletniej (pełen zakres danych znajduje się w załączniku nr 1 
do niniejszej Zgody), jak również na wykorzystanie jej wizerunku przez ATM Grupa S.A.  
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1, w celach 
związanych z jej udziałem w produkcjach telewizyjnych realizowanych przez ATM Grupa S.A. 
oraz firmy współpracujące z ATM Grupa S.A. przy realizacji  tych produkcji. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam /-łem poinformowany o tym, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) jest ATM Grupa S.A. z siedzibą 
w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1; 

2. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przysługuje mi prawo dostępu do treści danych 
osobowych osoby niepełnoletniej pozostającej pod moją prawną opieką oraz możliwość 
ich poprawiania; 

3. Podanie danych osobowych ATM Grupie S.A. jest dobrowolne. 
 
  
  



 
Załącznik nr 1 do ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

dla Aktorów i Statystów niepełnoletnich współpracujących z ATM Grupa S.A. 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla Aktorów i Statystów niepełnoletnich 

współpracujących z ATM Grupa S.A. obejmuje następujące dane: 

● imiona i nazwisko, 

● pełna data lub rok urodzenia,  

● aktualne miejsce zamieszania (Wrocław – okolice – do / powyżej 50 km  

od Wrocławia) 

● kolor oczu,  

● kolor włosów,  

● długość włosów,  

● waga, 

● wzrost, 

● rozmiar odzieży, 

● rozmiar obuwia, 

● barwa skóry, 

● budowa ciała,  

● znajomość języków obcych, 

● uprawnienia do kierowania pojazdów (samochód, motor), 

● doświadczenie filmowe (ilość głównych ról, epizodów i przypadków statystowania), 

● informacje o umiejętnościach (taniec, śpiew, gra na instrumentach, jazda konna, 

sporty walki, etc.), 

● materiały audiowizualne przedstawiające aktora: 

■ video 

■ zdjęcia 

● oświadczenia  

● telefon/ -y (stacjonarne, komórkowe), 

● nazwisko agenta reprezentującego Aktora / Statystę (imię, nazwisko, telefon / -y, 

adres/ -y e-mail, notka), 

● nazwa agencji reprezentującej Aktora / Statystę (nazwa, adres, telefon, adres e-mail), 

● notatka prezentująca Aktora / Statystę, 

● imię i nazwisko oraz telefon osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku. 

 
 

  

 
 


