REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 4.06.2014

Regulamin Agencji Aktorskiej Dzieci i Młodzieży AKADEMIA PASSA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem Agencji Aktorskiej Akademia Passa oraz serwisu
internetowego www.akademiapassa.pl.
2. Akademia Passa zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w
dowolnym momencie, publikując nowy regulamin na stronie internetowej wraz z datą
dokonania zmiany i wejścia w życie nowej wersji.
3. Wysyłając formularz zgłoszeniowy ze strony www.akademiapassa.pl użytkownik wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony
Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.
4. Użytkownik wyraża zgodę na, przetwarzanie, prezentację zebranych danych osobowych
w celach marketingowych, statystycznych, informacyjnych przez Akademię Passa.
5. Rejestracja i weryfikowanie zgłoszeń do Agencji Aktorskiej Akademia Passa następuje
poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z dołączonymi 3 zdjęciami ( 1
zdjęcie portretowe oraz 2 zdjęcia pełnej sylwetka). Zdjęcia powinny być wykonane na
neutralnym tle, bez nakrycia głowy oraz bez okularów I bez osób trzecich. Rozmiar
jednego zdjęcia nie może być większy niż 1MB.
6. Zgłoszenie do Agencji może wysłać każde dziecko oraz młodzież, które ma zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Dane teleadresowe nie będą prezentowane na stronie Agencji.
8. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia i weryfikacji Agencja zastrzega sobie prawo
zaproszenia do podpisania umowy jedynie wybrane osoby.
9. Agencja nie będzie publikowała ani wykorzystywała zdjęć wysłanych poprzez formularz
zgłoszeniowy do czasu podpisania umowy o współpracy.
10. Użytkownik oświadcza , że przesłane przez niego zdjęcia nie naruszają w jakikolwiek
sposób praw i dóbr osobistych osób trzecich oraz, że użytkownik ma prawo do ich
swobodnej publikacji.

11. Użytkownik oświadcza, że zdjęcia przedstawiają jego aktualny wizerunek.
12. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji zdjęć w swoim katalogu:
dzieci 0-4 lata – co 3 miesięce
dzieci 5-10 lat – co 6 miesięcy
młodzież 10- 15 lat – co 12 miesięcy
lub za każdym razem kiedy dojdzie to znacznej zmiany w wyglądzie dziecka.
13. Użytkownik zobowiązuje się przesyłać do Agencji infromacje o zmianie jakiejkolwiek
danej z profilu dziecka, w tym uzupełniając jego doświadczenie w zakresie
uczestnictwa w filmach czy reklamach.
14. Po podpisaniu umowy o współpracy i uruchomienia profilu na stronie Agencji
Akademia Passa, osoba reprezentująca dziecko wyraża zgodę na nieodpłatną
publikację zdjeć, filmów oraz informacji przekazanych Agencji Akademia Passa I
umieszczonych w profilu dziecka na stronie internetowej Agencji .
15. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Agencją w dowolnym okresie jej trwania z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po tym czasie profil dziecka na
stronie Agencji zostanie usunięty.
16. Agencja Aktorska Akademia Passa zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzenia
serwisu.
17. Decydując się na wysłanie formularza zgłoszeniowego Użytkownik oświadcza, że
zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
18. Zapisy niniejszego regulaminu odnoszą się jedynie do funkcjonowania serwisu
internetowego www.akademiapassa.pl.
Warunki współpracy z Agencją Akademia Passa zostały określone w dokumencie
Umowa i Warunki Współpracy.

