Informacje dla osób biorących udział oraz wykonujących zadania podczas realizacji nagrań na potrzeby
organizacji wydarzenia pod nazwą SHIF7 LEAGUE realizowanych w dniach 28-29.01.2022 r.
W związku z globalnymi konsekwencjami wystąpienia pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2), spółka pod nazwą: theCollective sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (00-449), ul. Łazienkowska 3 („the Collective”) podjęła liczne kroki w celu zminimalizowania ryzyka
rozprzestrzenienia się wirusa podczas produkcji tworzonych przez lub na zlecenie the Collective i wprowadziła zasady bezpieczeństwa
produkcji obowiązujące w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Zdrowie uczestników, pracowników, współpracowników czy dostawców usług stanowi nasz priorytet, dlatego prosimy o zapoznanie
się z poniższymi zasadami skierowanymi dla osób znajdujących się na planie nagraniowym oraz podpisanie stosownych oświadczeń
związanych z organizacją wydarzenia pod nazwą SHIF7 LEAGUE, realizowanych w dniach 28-29.01.2022 r. (dalej: „SHIF7”).
TABELA NR 1 - PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
W celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2:
•

pamiętaj, że jesteś osobiście odpowiedzialna/y za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

•

przestrzegaj zasad dystansu społecznego (zachowaj odległość min. 1,5 metra między osobami znajdującymi się na planie
nagraniowym),

•

stosuj środki ochrony osobistej i zakryj usta i nos, noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe przez cały czas
obecności na terenie realizacji nagrania,

•

na planie nagraniowym istnieje zakaz spożywania napojów lub posiłków, spożywanie napojów lub posiłków dozwolone
jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,

•

przed, w trakcie oraz po realizacji nagrań myj często ręce mydłem i dezynfekuj środkiem dezynfekującym dostępnym na
planie realizacji nagrań,

•

unikaj dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

•

ogranicz kontakt fizyczny (unikaj uścisków, podawania ręki, pocałunków, etc.),

•

jeżeli wykonujesz zadania w trakcie nagrania, utrzymuj miejsce, w którym wykonujesz zadania w czystości,

•

unikaj zgromadzeń lub innych tego typu spotkań przed przyjściem na plan nagrań,

•

podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyj ręce oraz zgięcie łokcia używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami dezynfekcji,

•

monitoruj swój stan zdrowia, przed przyjściem na plan realizacji nagrań dokonaj pomiaru temperatury,

•

jeśli podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem, powiadom kierownika produkcji oraz powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną,

•

jeśli poczujesz się źle na planie nagraniowym, zgłoś ten fakt kierownikowi produkcji,

•

jeżeli ktoś z Twoich domowników jest obecnie objęty kwarantanną lub miałeś kontakt z osobą z potwierdzonym
zakażeniem COVID-19 lub masz któryś z tych objawów: ból głowy, katar, duszności, zaburzenia węchu lub smaku, to
prosimy o zgłoszenie się do lekarza i odpuszczenie udziału w planie nagraniowym.

W trakcie realizacji nagrań na potrzeby organizacji SHIF7 będziemy utrwalać wizerunek uczestników znajdujących się na planie
nagraniowym zgodnie z następującymi zasadami:
TABELA NR 2 - ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU UCZESTNIKÓW
•

Wizerunek uczestnika, jak również jego głos (w tym jego wypowiedzi lub ich fragmenty, jeżeli takich udzielił) mogą być
wykorzystane w materiałach przygotowanych na cele transmisji lub retransmisji SHIF7 a także w innej działalności
promocyjnej, reklamowej lub informacyjnej the Collective oraz partnerów i sponsorów SHIF7, w tym zwłaszcza w zdjęciach,
postach lub spotach (filmach) reklamowych lub w związku z prezentacją podsumowania SHIF7 w formie materiału wideo.

•

Wizerunek uczestnika może być przetwarzany, modyfikowany, kadrowany i wykorzystywany do tworzenia kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w sposób, który stawiałyby uczestnika w negatywnym świetle, w
tym zwłaszcza w zestawieniu z jakimkolwiek treściami obraźliwymi lub ogólnie uznanymi za nieetyczne.

•

Materiały przygotowane na cele lub w związku z SHIF7 a także na potrzeby innej działalności promocyjnej, reklamowej lub
informacyjnej partnerów i sponsorów SHIF7, zawierające wizerunek uczestnika, mogą być rozpowszechniane m.in. poprzez
emisję w przestrzeni publicznej, w Internecie (w tym również na portalach społecznościowych Facebook, Instagram,
Twitch, YouTube, etc.), telewizji, w sklepach (zarówno stacjonarnych, jak i e-commerce), a także jako materiały drukowane
(np. jako plakaty, ulotki).

•

Dodatkowe informacje o zasadach wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników określa Regulamin The
Box, dostępny na terenie pomieszczenia The Box przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie oraz w siedzibie the Collective.

−

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego wskazanymi w Tabeli nr 1 powyżej oraz
zobowiązuję się do ich przestrzegania.

−

Oświadczam, że zgadzam się na uczestnictwo w realizacji nagrań SHIF7 i przyjmuję do wiadomości oraz dopełnię wszelkich obowiązków
zawiązanych z koniecznością stosowania zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego.

−

Rozumiem, że będę poddawana/poddawany codziennym pomiarom temperatury ciała dokonywanym przed wejściem na teren realizacji nagrań
i rozumiem, że w przypadku, gdy temperatura mojego ciała przekroczy 37,5°C, nie zostanę wpuszczona/wpuszczony na teren realizacji nagrania.

−

W związku z udziałem w realizacji, oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną, nie miałam/miałem styczności z
osobą zakażoną, oraz że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczam, że jeżeli wystąpią u mnie objawy
choroby poinformuję o tym niezwłocznie kierownika produkcji. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez the Collective danych osobowych
zawartych w oświadczeniu i udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, o ile zajdzie taka potrzeba.

−

Oświadczam, że posiadam status ozdrowieńca / posiadam aktualny Unijny Certyfikat Covid / nie posiadam aktualnego Unijnego Certyfikatu
COVID* (odpowiednie podkreślić).

−

Przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu może wiązać się z ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w
sytuacji nieprzestrzegania zasad postępowania ustalonych przez the Collective, obowiązujących przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych
organów i zwalniam tym samym the Collective z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

−

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i głosu utrwalonego w ramach prac w trakcie planu nagraniowego SHIF7
zgodnie z zasadami opisanymi w Tabeli nr 2 powyżej. Rozumiem, że mogę zawsze cofnąć zgodę pisząc na adres email: rodo@thecollective.pl, przy
czym cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań the Collective dokonanych przed cofnięciem zgody. Niniejsza zgoda nie jest
ograniczona w zakresie czasu, miejsca, liczby egzemplarzy ani pól eksploatacji. Niniejsza zgoda udzielona jest nieodpłatnie, z uwagi na co zrzekam
się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania i rozpowszechniania mojego
wizerunku i głosu w ramach udzielonej zgody.

−

Oświadczam, że powyższe zgody wyrażam posiadając pełnię zdolności do czynności prawnych, po zapoznaniu się z treścią oświadczenia, która w
pełni rozumiem i akceptuję.

−

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest theCollective sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-449), ul.
Łazienkowska 3 („the Collective”). Moje dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz informacji wynikających z niniejszego oświadczenia będą
wykorzystywane – na podstawie mojej zgody – w celach i w sposób określony powyżej, w tym na realizacji nagrań na potrzeby organizacji SHIF7,
a także w prawnie uzasadnionym interesie the Collective polegającym na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. Przysługuje mi prawo do
dostępu do moich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane
mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie the Collective, świadczącym usługi w zakresie przygotowywania i obróbki materiałów
filmowych i audio, publikowania oraz przechowywania tych materiałów, agencjom reklamowym, partnerom reklamowym oraz partnerom i
sponsorom SHIF7. Moje dane będą wykorzystywane przez okres aż do cofnięcia przeze mnie zgody na określone korzystanie z moich danych a
następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z tych danych. Wszystkie dane podałem dobrowolnie. Dane nie
będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (co nie wyłącza publikacji wizerunku i głosu w sposób zapewniający
dostęp spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Szczegółowe
zasady przetwarzania danych osobowych są określone w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.thecollective.pl/,
a także w siedzibie the Collective.

Dane uczestnika:
Imię i nazwisko : ___________________________________________________________________________________________________________
Numer telefonu: ___________________________________________________________________________________________________________
Data: ____________________________________________________________________________________________________________________
Podpis: __________________________________________________________________________________________________________________
Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika:
Ja niżej podpisany, jako rodzic/opiekun prawny ww. uczestnika uprawniony do jego reprezentacji, niniejszym wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w
nagraniach na potrzeby organizacji wydarzenia pod nazwą SHIF7 na zasadach wskazanych powyżej, w tym podtrzymuję i potwierdzam prawidłowość
oświadczeń złożonych powyżej.
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________________________________________
Numer telefonu: __________________________________________________________________________________________________________
Data: ___________________________________________________________________________________________________________________
Podpis: __________________________________________________________________________________________________________________

