Podmínky účasti na castingu pořadu „Hubneme s KetoFit“
(dále jen „Podmínky“)
Článek I.
ORGANIZÁTOR CASTINGU A POŘAD
1. Organizátorem castingu a výrobcem připravované online reality show s pracovním názvem
„Hubneme s KetoFit“ (dále jen „Pořad“) je společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha
10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, IČO: 481 15 908, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 16778 (dále jen „FTV“).
2. Účelem těchto Podmínek je upravit práva a povinnosti osob, kteří se do castingu pořadu
přihlásily.
3. Cílem a účelem Pořadu je zachytit úsilí vybraných účinkujících o snížení hmotnosti, a

to během dvou měsíců pod dohledem výživové poradkyně a za pomoci jídel KetoFit.
Změňte svůj životní styl a stravovací návyky a buďte konečně plní energie a spokojení.
FTV bude cesty účinkujících za vysněnou postavou a zdravím zaznamenávat a
průběžně o nich informovat na webu Prima Ženy provozovaném FTV a na souvisejících
sociálních sítích. Vybraní účastníci budou o svých zkušenostech, dojmech a pocitech
průběžně v rámci pořadu veřejně informovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě o
účinkování v pořadu.

4. Kontaktní adresa FTV týkající se castingu je: denisa.novakova@iprima.cz.
5. Pořad bude sdělován veřejnosti prostřednictvím internetové stránky zeny.iprima.cz.
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Článek II.
PODMÍNKY ÚČASTI NA CASTINGU
Svéprávné osoby starší 18 let s bydlištěm v České republice se mohou k účasti na castingu
přihlásit pouze prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře (dále souhrnně jen
„Přihláška“) zveřejněného na webové stránce zeny.iprima.cz. Přihlášky je možné zasílat
v období od 20. ledna 00:01 hodin ráno do 27. ledna do 23:49 hodin večer.
Odesláním Přihlášky potvrzuje účastník castingu, že:
a) se předem seznámil s těmito Podmínkami,
b) vyslovuje svůj souhlas s těmito Podmínkami,
c) vyslovuje souhlas s účastí na výrobě pořadu v případě, že bude jako účinkující vybrán,
d) poskytuje FTV jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu a pro účely uvedená dále v článku V. těchto Podmínek.
Výše uvedené souhlasy poskytuje účastník zatržením příslušného pole v Přihlášce. Osoby,
které neposkytnou FTV všechny výše uvedené souhlasy a údaje označené v Přihlášce jako
povinné se nemohou stát účastníky castingu a FTV veškeré jimi případně poskytnuté údaje
smaže a zlikviduje.
Dobrovolné vyplnění údajů v elektronickém formuláři Přihlášky, které nejsou označeny jako
povinné, FTV pouze doporučuje. Pokud Účastník připojuje přílohy (foto, video či jiné soubory),
pak provede vložení těchto souborů k pomocí funkce „vložit“. Je třeba dbát na omezení kapacity
těchto souborů.
K Přihláškám zaslaným po 27. ledna do 23:49 hodin večer nebo k Přihláškám neobsahující
všechny povinné údaje nebude přihlíženo.
Účastník nemá vůči FTV nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s jeho účastí na
castingu.

Článek III.
PRŮBĚH CASTINGU
1. Otázky v přihlašovacím formuláři jsou koncipovány s ohledem na charakter a účel Pořadu.
2. Účastník je povinen v Přihlášce uvádět pouze pravdivé údaje a odpovědi, zejména pokud jde o
osobní údaje a zdravotní stav. Odpovědi na subjektivní dotazy formuluje dle svého uvážení, v

každém případě tak, aby odpovědi vyjadřovaly jeho skutečný poměr k předmětu dotazu a
nebyly pro FTV zavádějící nebo matoucí.
3. Obsah přihlášky včetně obrazových příloh je vyhodnocována odbornými pracovníky
FTV a zástupcem společnosti 4FITNESS s.r.o. O výsledku castingu není účastník informován
a FTV účastníkovi není povinna tuto informaci poskytnout. Materiály poskytnuté
účastníkem (jak jsou specifikovány níže) není FTV povinna účastníkovi vracet.
4. FTV do dne 30. ledna 2020 vybere z řádně přihlášených účastníků castingu vybere 5 účastníků,
které bude kontaktovat zástupce FTV, a to telefonicky na telefonní číslo uvedené Přihlášce. FTV
vybraným účastníkům sdělí další podmínky účinkování v Pořadu. Do 3 dnů po kontaktování
musí vybraný účastník výslovně potvrdit svoji účast na výrobě Pořadu jako účinkující, a to
odesláním emailu s předmětem „Hubneme s KetoFit“ na adresu denisa.novakova@iprima.cz.
5. Potvrzením svého zájmu účinkovat v Pořadu dle předchozího odstavce se vybraní účastníci
zavazují k účasti na výrobě Pořadu a jsou povinni se dostavit na schůzku s FTV a zástupci
společnosti 4FITNESS s.r.o. za účelem uzavření smlouvy o účinkování v Pořadu a převzetí

jídel KetoFit.

6. Účastníci, kteří v castingu nebudou vybráni k účinkování, nejsou o této skutečnosti
informováni, a FTV nesděluje účastníkům důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí. Na
účinkování v Pořadu není právní nárok.
Článek IV.
AUTORSKÁ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA
1. Účastník prohlašuje, že je sám autorem všech materiálů, které poskytne FTV v

souvislosti se svou účastí v castingu, zejména (nikoliv však výlučně) fotografií,
audiovizuálních děl (videonahrávek), zvukových záznamů nebo literárních děl (dále
jen „Materiály“) nebo má opatřeny veškeré souhlasy a oprávnění s užitím těchto
Materiálů od autora/spoluautorů a všech dalších osob (zejména, nikoliv však výlučně
výkonných umělců a výrobců zvukových/zvukově obrazových záznamů), jejichž
předměty právní ochrany budou zachyceny v Materiálech, a to nejméně v rozsahu
licenčního ujednání, obsaženého následujícím odstavci tohoto článku. Zároveň
účastník prohlašuje, že má souhlas osob, do jejichž osobnostních práv by mohlo být
poskytnutím a užitím Materiálů zasaženo, s užitím takových Materiálů v rámci
castingu. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení se účastník zavazuje
nahradit FTV veškeré vzniklé škody, hrozící nebo nastalé v souvislosti s vypořádáním
případných autorskoprávních nebo osobnostních nároků třetích osob.

2. Účastník k okamžiku poskytnutí Materiálu poskytuje FTV nevýhradní a teritoriálně
neomezenou licenci/podlicenci k užití Materiálů, a to všemi způsoby užití, bez omezení počtu
takových užití a na celou dobu trvání majetkových autorských práv k Materiálu, včetně práva
udělit podlicenci k užití Materiálů třetí osobě, pokud se s FTV nedohodnou jinak.
ČLÁNEK V.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. FTV jako správce osobních údajů bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje účastníků
castingu v rozsahu:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa bydliště účastníka,
d) emailový a telefonický kontakt
e) podobizna,
f) údaje o hmotnosti.

2. FTV jako správce osobních údajů bude údaje uvedené v odstavci 1 zpracovávat pro

účely organizování castingu, výběru účinkujících v Pořadu, výrobu vlastního Pořadu,
uzavření smluvního vztahu o účinkování na výrobě Pořadu.
3. Odesláním Přihlášky a zatržením pole v elektronickém formuláři Přihlášky s názvem
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle čl. III Podmínek“ účastník castingu
poskytuje FTV souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve formuláři Přihlášky
a k ní připojených souborech, případně i dalších, které sdělí v průběhu castingu.
4. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném ve
Formuláři umístěném na adrese https://zeny.iprima.cz/specialy/hubneme-s-ketofit mohou
být ze strany FTV poskytnuty společnosti 4FITNESS s.r.o., se sídlem Brno 2, Brno – Střed,
Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČ: 04213815 – dodavateli jídel KetoFit - a to pouze pro
účely účasti této společnosti na výběru účinkujících v Pořadu.
5. V případě, že by účastník castingu byl vybrán jako účinkující v Pořadu, bere na vědomí, že s ním
FTV uzavře písemnou smlouvu o účinkování v Pořadu, jejímž předmětem budou práva a
povinnosti při výrobě Pořadu a poskytnutí práv k užití osobnostních práv účastníka při výrobě
Pořadu a jeho propagaci, včetně zveřejnění a sdělování veřejnosti prostřednictvím sítě
Internet.
6. Veškeré výše uvedené souhlasy uděluje účastník dobrovolně a na dobu od poskytnutí údajů do
uplynutí 3 měsíců po skončení castingu. V případě, že bude účastník vybrán jako účinkující
v Pořadu, bude doba, na kterou poskytuje své osobní údaje, dohodnuta ve smlouvě o
účinkování v Pořadu, zpravidla na dobu do uplynutí 5 let po skončení výroby Pořadu.
7. Účastník si je vědom, že má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich
opravu, právo žádat FTV o doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, že zjistí, nebo se
bude domnívat, že FTV nakládá s údaji v rozporu se právními předpisu upravujícími
zpracování osobních údajů. Účastník si je vědom, že udělené souhlasy má právo kdykoli odvolat
v písemné formě doručením odvolání svého souhlasu na email Denisa.novakova@iprima.cz..
Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15.1. 2020.
2. FTV má právo kdykoliv casting bez náhrady ukončit.
3. FTV má právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Změna je účinná zveřejněním nového znění
Podmínek na internetových stránkách www.iprima.cz.
V Praze 15. ledna 2020
FTV Prima, spol. s r.o.

