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REGULAMIN PROGRAMU „LOVE ISLAND. WYSPA MIŁOŚCI” 

 

§ 1 

Definicje 

 

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 

1. Regulamin – niniejszy regulamin, 

2. Nadawca – Telewizja Polsat Sp. z o.o. (ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa), 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000388899, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

Wydział XIII Gospodarczy KRS,  

3. Producent – spółka pod firmą: „Jake Vision Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa” z siedzibą w Warszawie, mieszcząca się pod adresem: 04-028 

Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 53, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego za numerem: 0000782540, NIP 5213622478, REGON 145895355,, (dalej jako 

„Producent”), 

4. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w Audycji w ramach Castingu, 

5. Kandydat – osoba biorąca udział w jakimkolwiek etapie Castingu do udziału w Audycji,  

6. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do 

zidentyfikowania Uczestnika, takie jak – w szczególności – imię i nazwisko, wiek, płeć, 

miejsce zamieszkania i zameldowania, miejsce pracy (siedziba/adres/nazwa pracodawcy), 

seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, stan cywilny,  

7. Administrator danych osobowych – Producent i Nadawca, 

8. Audycja lub Program – program telewizyjny pod tytułem „Love Island. Wyspa Miłości.”, 

eksploatowany przez Nadawcę lub inne podmioty, adresowany do nieograniczonej liczby 

odbiorców, o charakterze matrymonialnym i randkowym, stanowiący utwór 

audiowizualny, przedstawiający fragmenty nagrań z pobytu co najmniej 10 Uczestników, 

zakwalifikowanych do udziału w Audycji w wyniku przeprowadzenia Castingu, w miejscu 

wskazanym przez Producenta znajdującym się poza granicami Polski, bez możliwości 

kontaktu ze światem zewnętrznym; celem Programu jest stworzenie przez Uczestników 

par; osoby bez pary są zagrożone odpadnięciem z Programu. 
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9. Casting – proces rekrutacji Uczestników do udziału w Audycji, obejmujący: 

a) proces wypełnienia ankiety wskazanej przez Producenta dostępnej na stronie 

https://www.polsat.pl/casting/love-island/; ankieta może ulec zmianie w trakcie 

trwania Castingu; Producent może postanowić o dodatkowej ankiecie, 

b) kontakt Producenta z wybranymi osobami, które w sposób prawidłowy zgłosiły swoją 

kandydaturę – wywiad telefoniczny lub na skype (jeśli Producent tak postanowi), 

c) wysłanie wideo z autoprezentacją lub/i spotkanie z przedstawicielami Producenta w 

miejscu wskazanym przed Producenta (jeśli Producent tak postanowi), 

d) przejścia przez osoby wskazane przez Producenta badań psychologicznych, 

medycznych lub innych, określonych przez Producenta, 

e) wybór Uczestników podstawowych i/lub rezerwowych przez Producenta. 

Producent zastrzega, iż skontaktuje się wyłącznie z wybranymi przez siebie Kandydatami. 

Do czasu rozpoczęcia realizacji Programu telewizyjnego, Producent nie gwarantuje udziału 

Kandydatowi lub Uczestnikowi w Programie. Producent nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z niewybraniem danego Kandydata do 

udziału w Programie, jak również w związku z odwołaniem Castingu lub emisji Programu 

telewizyjnego.  

10. Okres Gotowości – okres trwający od pierwszego dnia Castingu do dnia emisji finałowego 

odcinka Audycji, w którym to okresie Uczestnik powinien pozostawać w gotowości do 

wzięcia udziału w Audycji w miejscu, czasie i w sposób określony przez Producenta, w tym 

być w gotowości do wzięcia udziału we wszystkich etapach Castingu oraz do wyjazdu za 

granice Polski. Okres ten może obejmować Okres Wyłączności, o którym Uczestnik 

zostanie powiadomiony przez Producenta. Od chwili uzyskania informacji o rozpoczęciu 

Okresu Wyłączności Uczestnik jest zobowiązany do stawienia się w miejscu i czasie 

wskazanym przez Producenta. W Okresie Gotowości Uczestnik zobowiązany jest do 

stałego posiadania przy sobie włączonego, działającego telefonu komórkowego o numerze 

wskazanym Producentowi, jako telefon kontaktowy oraz odbierania połączeń od 

przedstawicieli Producenta; w ramach Okresu Gotowości, Uczestnik musi mieć ważny 

paszport co najmniej do dnia  31 grudnia  2022 r.  

11. Okres Wyłączności – to wskazany przez Producenta czasookres przypadający w Okresie 

Gotowości, w którym Uczestnik powinien pozostawać do pełnej wyłączności dla 

Producenta, co oznacza wyjazd z Polski do miejsca nagrań Audycji, zaprzestanie w tym 
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okresie wykonywania jakichkolwiek innych obowiązków oraz zerwania jakiejkolwiek 

łączności ze światem zewnętrznym (w tym: kontaktów telefonicznych, za pomocą poczty 

elektronicznej oraz przy użyciu innych środków umożliwiających kontakt na odległość). 

Producent może zarządzić jeden lub kilka Okresów Wyłączności w Okresie Gotowości. 

Wstępnie przewidywany Okres Wyłączności może zawierać się dowolne daty w roku 

2022r. Daty te mogą ulegać zmianie, o czym Producent niezwłocznie poinformuje 

Uczestnika. W Okresie Wyłączności Uczestnik nie będzie miał możliwości korzystania z 

telefonu komórkowego, tabletu oraz innych urządzeń elektronicznych, które winny być 

wydane na żądanie Producenta, jeżeli ten tak postanowi. Wyjątek stanowią urządzenia 

wskazane przez Producenta.  

12. Ekipa producencka – wszystkie osoby współpracujące z Producentem lub Nadawcą w 

jakikolwiek sposób, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w ciągu ostatnich 3 

lat oraz obecnie. 

13. Willa – miejsce, w którym będą przebywać Uczestnicy w trakcie realizacji Audycji, 

znajdujące się poza granicami kraju.  

 

§ 2 

Podstawowe założenia Audycji 

 

1. Uczestnik jest świadomy, iż udział w Audycji wiąże się z: 

a) wyjazdem z Polski na okres maksymalnie 8 tygodni,  

b) posiadaniem ważnego paszportu co najmniej do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz braku 

przeciwwskazań prawnych i zdrowotnych do opuszczenia granic Polski,  

c) życiem razem z innymi Uczestnikami Programu w jednym domu, bez możliwości 

kontaktowania się z osobami niebiorącymi udziału w Programie, za wyjątkiem ekipy 

realizującej Program oraz osób wskazanych przez Producenta, 

d) możliwością emocjonalnych i intensywnych przeżyć, w tym zranienia uczuć Uczestnika,  

e) całodobowym nagrywaniem Uczestnika w każdej sytuacji, w tym także w trakcie 

zbliżeń intymnych z innym Uczestnikiem Programu telewizyjnego,  

f) bezwzględnym obowiązkiem wykonywania instrukcji Producenta lub osób przez niego 

upoważnionych, udzielania wywiadów oraz udzielania wyczerpujących odpowiedzi na 

pytania Producenta lub osób przez niego upoważnionych, 
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g) udziałem w procesie eliminacji innych Uczestników, jeśli Producent tak postanowi, w 

terminie i na warunkach określonych przez Producenta,   

h) obowiązkiem przestrzegania prawa lokalnego wg miejsca, w którym będzie 

realizowany Program, w tym dot. ochrony środowiska morskiego, roślin i zwierząt, 

i) zakazem nawiązywania jakichkolwiek relacji z Ekipą producencką, poza relacjami 

niezbędnymi do realizacji Programu, 

j) przedstawieniem swojej osoby, rodziny, przyjaciół oraz historii związków, 

k) brakiem gwarancji uzyskania nagrody finansowej w związku z udziałem w Programie 

telewizyjnym, 

l) zawarciem umowy udziału w Programie telewizyjnym, 

m) przedstawieniem wizerunku, głosu, wypowiedzi, scen z udziałem Uczestnika w 

środkach masowego przekazu, 

n) publicznego komentowania zachowań i osoby Uczestnika, 

o) przeniesienia na rzecz Producenta praw autorskich majątkowych i niemajątkowych, 

powstałych w związku z realizacją Programu telewizyjnego, a także upoważnienia 

Producenta do wykorzystania wizerunku i głosu Uczestnika w celu emisji i promocji 

Programu telewizyjnego, 

p) niezmienianiem swojego wyglądu w okresie od Castingu do rozpoczęcia nagrań w willi, 

q) upoważnienia Producenta do przetwarzania danych osobowych danego Uczestnika w 

związku z udziałem w Programie telewizyjnym, 

r) poinformowania Producenta o stanie swojego zdrowia, w tym ujawnienia schorzeń, 

chorób lub urazów, mogących mieć wpływ na udział Uczestnika w Programie 

telewizyjnym. 

2. Uczestnikiem Programu mogą być wyłącznie osoby nie pozostające w związkach 

formalnych lub nieformalnych (single).  

3. Producent nie gwarantuje, iż Uczestnik weźmie udział w nagraniach wszystkich odcinków 

Programu telewizyjnego.  

4. Producent oświadcza, iż zasady eliminacji i odejścia Uczestników z Programu mogą być 

modyfikowane w toku realizacji Programu.  

5. Kandydat i/lub Uczestnik ponoszą wszelkie koszty związane z procedurą Castingu, w tym 

koszty dojazdu do miejsca spotkania z przedstawicielami Producenta. Przy czym koszt 
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ewentualnych badań psychologicznych, medycznych lub innych, które Producent uzna za 

niezbędne, pokryje Producent.   

6. Od momentu rozpoczęcia Castingu, czyli od początku Okresy Gotowości Uczestnik nie 

może próbować kontaktować się ani kontaktować się z innymi Uczestnikami i kandydatami 

na Uczestników, nie może zakładać grup komunikacyjnych, udzielać wywiadów przed 

udziałem w Programie bez zgody Producenta.  

7. Kandydat zgłaszający swoją kandydaturę do udziału w Programie uznaje, iż jego stan 

fizyczny i psychiczny umożliwiają mu udział w Programie telewizyjnym. 

8. W trakcie realizacji Programu telewizyjnego poza granicami kraju, Uczestnicy nie mają 

możliwości używania telefonów lub innych środków umożliwiających komunikację na 

odległość, chyba, że Producent postanowi inaczej.  

9. Program obejmuje  36 odcinków, przy czym Uczestnik nie ma gwarancji wystąpienia we 

wszystkich 36 odcinkach. Liczba odcinków może ulec zmianie. 

10. Celem Programu jest połączenie Uczestników w pary. Uczestnicy mogą dowolnie zmieniać 

pary.  

11. W trakcie realizacji Programu każdy Uczestnik otrzymuje telefon, który musi mieć zawsze 

przy sobie z pełną baterią. Telefon będzie służył wyłącznie do komunikacji związanej z 

Programem telewizyjnym. 

12. Każdy uczestnik otrzyma od Producenta telefon, który służy do komunikacji Producenta z 

Uczestnikiem, głównie kontaktu SMS. W momencie otrzymania wiadomości SMS 

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania innych Uczestników o otrzymaniu 

wiadomości SMS oraz do przeczytania jej na głos w obecności innych Uczestników.  

13. W trakcie realizacji Programu mogą pojawić się nowi Uczestnicy obok lub w miejsce 

dotychczasowych Uczestników. Zasady odejścia dotychczasowych Uczestników będą 

komunikowane na bieżąco przez Producenta.  

14. W trakcie realizacji Programu, w wyjątkowych sytuacjach Producent może umożliwić 

Uczestnikowi kontakt z rodziną i przyjaciółmi w specjalnie wyznaczonym pokoju 

multimedialnym.  

15. W trakcie realizacji Programu dostępna będzie aplikacja, poprzez którą widzowie 

Programu telewizyjnego będą mogli aktywnie wpływać na jego przebieg, na co Uczestnicy 

wyrażają zgodę. Szczegółowe zasady działania aplikacji zostaną określone przez 

Producenta. 
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16. W trakcie Programu Producent może organizować wśród Uczestników dowolną liczbę 

głosowań celem wyeliminowania innych Uczestników. Co do zasady, głosowanie na co 

najmniej jedną osobę, która ma opuścić Willę i nie uczestniczyć w dalszych nagraniach 

Programu, będzie odbywało się w każdym odcinku. 

17. W trakcie Programu Producent może organizować głosowanie widzów celem wyłonienia 

najbardziej lubianej lub najmniej lubianej przez widzów pary lub Uczestnika.  

18. Eliminacja z Programu danego Uczestnika może odbyć się na skutek decyzji podjętej przez 

pozostałych Uczestników, widzów Programu lub w związku z naruszeniem zasad realizacji 

Programu, określonych w niniejszym Regulaminie, umowie udziału w Programie 

telewizyjnym oraz zasad ustnie zakomunikowanych Uczestnikowi przez Producenta.  

19. Producent może zmienić zasady ww. eliminacji z Programu w trakcie jego realizacji z uwagi 

na potrzeby scenariusza danego odcinka. W szczególności istnieje możliwość wyboru 

osoby, która ma opuścić Willę i zakończyć swój udział w Programie telewizyjnym, przez 

osobę, która przybędzie do Wilii w trakcie realizacji Programu telewizyjnego.  

20. Eliminacja z Programu oznacza obowiązek fizycznego opuszczenia miejsca, w którym 

realizowany jest Program. Każdorazowo Producent wskazuje miejsce i czas przebywania 

Uczestnika po odpadnięciu z Programu.  

21. W finale Programu para, która zostanie wyłoniona przez widzów może wygrać nagrodę 

finansową, przy czym Producent nie gwarantuje, iż nagroda finansowa zostanie podzielona 

równo między Uczestników tworzących zwycięską parę. Producent przekaże Uczestnikom 

zasady przyznania nagrody finansowej.   

 

§ 3 

Przyjazd do Willi i pobyt w Willi 

 

1. Producent zapewni Uczestnikom dojazd do Willi z Polski oraz powrót do Polski 

Uczestnikom, którzy zostaną wyeliminowani. Datę powrotu Uczestnika do Polski w każdym 

wypadku ustala Producent.  

2. Do czasu wylotu do Polski Uczestnik pozostaje w miejscu i pod opieką Producenta lub osób 

przez niego upoważnionych.  

3. Producent zapewni Uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie w miejscu realizacji 

Programu.  
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4. Uczestnicy będą umieszczeni w jednej, wspólnej sypialni. 

5. Udział w Programie wiąże się z obowiązkiem dbania o Willę i powstrzymywaniem się od 

jakichkolwiek zniszczeń Willi i jej wyposażenia. 

6. Udział w Programie wiąże się z obowiązkiem dbania o sprzęt produkcyjny, w tym 

mikroporty i telefony. Za wszelkie zniszczenia z winy Uczestnika odpowiada Uczestnik.  

7. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w  

Regulaminie Willi, który stanowi osobny dokument. 

8. W Willi będą zlokalizowane pomieszczenia zamknięte, do których dostęp będzie możliwy 

wyłącznie na podstawie decyzji Producenta. 

9. W Willi zakazane są zachowania mogące stanowić formę molestowania fizycznego, 

przemocy fizycznej lub znęcania się psychicznego nad innymi Uczestnikami. Zakazane są 

zachowania uznawane powszechnie za nieobyczajne, w tym w szczególności zachowania 

o podłożu seksualnym, nieakceptowane przez innego Uczestnika lub Uczestnika, przed 

którym są prezentowane.  

 

§ 4 

Obowiązek ochrony środowiska w miejscu realizacji Programu 

 

1. Uczestnicy nie mogą niszczyć środowiska w miejscu realizacji Programu telewizyjnego.  

2. Uczestnicy będą odpowiedzialni za odpowiednie gromadzenie śmieci i dbanie o otoczenie. 

 

§ 5 

Obowiązek przestrzegania prawa 

 

1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania prawa lokalnego oraz prawa polskiego w 

trakcie realizacji Programu.  

2. Uczestnicy są w pełni odpowiedzialni za swoje zachowanie i czyny. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za naruszenie prawa przez Uczestnika w trakcie realizacji Programu i 

nie jest zobowiązany do udzielenia mu pomocy prawnika.  

 

§ 6 

Obowiązek aktywnego udziału w Programie  
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1. Uczestnicy są zobowiązani do uczestniczenia w zadaniach grupowych, konkurencjach, 

randkach, imprezach tematycznych oraz innych aktywnościach organizowanych w ramach 

Programu.  

2. Prowadzący Program może wyznaczyć Uczestnika lub Uczestników, które opuszczą 

Program w dowolnym momencie jego trwania. 

3. Uczestnik, który odmówi udziału w konkurencjach, randkach lub innych aktywnościach, 

może zostać zakwalifikowany przez Producenta do opuszczenia Programu.  

4. W sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu Programu lub rażącego naruszenia reguł i 

wytycznych Producenta Producent zastrzega sobie prawo nałożenia na Uczestnika kary 

umownej pieniężnej lub niepieniężnej. Szczegółowe zasady nałożenia kar umownych 

zostaną określone w umowie udziału w Programie telewizyjnym.  

5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Producenta o planowanych działaniach dot. 

swojego udziału w Programie, które mogą mieć wpływ na jego przebieg (np. wstrzymania 

się od głosowania, odmowy udziału w zadaniu, chęci rezygnacji z udziału w Programie). 

 

§ 7 

Eliminacja z Programu 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia Programu w przypadku: 

a) eliminacji Uczestnika w głosowaniu innych Uczestników, widzów lub decyzji 

Producenta, 

b) eliminacji Uczestnika w innym trybie: pośrednio lub bezpośrednio przez innego 

Uczestnika i/lub Uczestników lub w związku z niewykonaniem zadania,  

c) dyskwalifikacji Uczestnika przez Producenta: 

(i) w przypadkach wprost wskazanych w niniejszym Regulaminie lub w umowie 

udziału w Programie, 

(ii) popełnienia czynu zabronionego przez prawo polskie lub prawo lokalne w 

trakcie okresu realizacji Programu, 

(iii) w przypadku zażywania środków odurzających i niedozwolonych, 

(iv) nieobecności w trakcie głosowania bez zgody Producenta, 
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(v) w przypadku choroby lub dolegliwości zdrowotnych Uczestnika, które zagrażają 

jego bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych uczestników lub członków Ekipy 

produkcyjnej, 

(vi) w przypadku ujawnienia, iż Uczestnik w trakcie Castingu podał Producentowi 

informacje nieprawdziwe lub zataił prawdę, 

(vii) w przypadku świadomego naruszenia zasad bezpieczeństwa, określonych przez 

Producenta, 

(viii) w przypadku świadomego, celowego, istotnego działania/zaniechania 

uniemożliwiającego realizację Programu przez Producenta, 

(ix) dopuszczenia się aktów przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej wobec 

któregokolwiek z Uczestników, członków Ekipy producenckiej lub wobec 

lokalnych mieszkańców, 

(x) nawiązania jakiejkolwiek relacji z członkiem/członkinią Ekipy producenckiej, 

wykraczającej poza zakres relacji Uczestnik-Producent. 

d) decyzji Uczestnika o odejściu z Programu (rezygnacja), 

e) decyzji Producenta o wykluczeniu Uczestnika z Programu telewizyjnego z uwagi na 

doznanie przez Uczestnika urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia fizycznego 

lub psychicznego, które zgodnie z opinią lekarza lub psychologa, wskazanego przez 

Producenta, uniemożliwiają dalszy udział Uczestnika w Programie telewizyjnym.  

2. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji zasad i trybów eliminacji Uczestników oraz 

wprowadzenia innego trybu (innych zasad/metod) eliminacji Uczestnika z Programu, poza 

wymienionymi w ust. 1.  

3. Uczestnikowi, który opuszcza Program z jakiejkolwiek przyczyny i w jakimkolwiek trybie, 

nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Producenta. 

4. Uczestnik wyeliminowany w ramach głosowania Uczestników lub widzów wraca do Polski 

na koszt Producenta. Uczestnik zdyskwalifikowany przez Producenta, wraca do Polski na 

koszt Producenta, tylko gdy ten tak postanowi. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w 

programie wraca do Polski na koszt Producenta, tylko gdy ten tak postanowi. 

5. Producent w trakcie realizacji Programu może wymagać od Uczestnika/Uczestników 

wyeliminowania Uczestnika samodzielnie lub w porozumieniu z innymi Uczestnikami w 

trybie nieprzewidzianym w ust. 1.   
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6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie lub dyskwalifikacji Uczestnika 

lub Uczestników Producent może postanowić o powrocie do Programu Uczestnika, który 

odpadł w ostatnim odcinku (lub odcinkach) lub udziale w Programie Uczestnika 

rezerwowego, który wstępuje w miejsce Uczestnika, który zrezygnował lub 

zdyskwalifikowanego niezależnie od etapu Programu. 

7. Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika, który zostanie 

zdyskwalifikowany przez Producenta z uwagi na zawinione naruszenie niniejszego 

Regulaminu lub który podejmie decyzję o odejściu z Programu (na jakimkolwiek etapie), 

karą umowną, określoną w umowie z Uczestnikiem. Producent zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

8. Producent zastrzega sobie prawo do wyeliminowania Uczestnika na podstawie 

jednostronnej decyzji Producenta na każdym etapie realizacji Programu, to jest przed lub 

po podpisaniu umowy udziału w Programie. Wówczas Uczestnikowi nie przysługują żadne 

roszczenia odszkodowawcze.  

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Uczestnika, który na 

podstawie decyzji Producenta zobowiązany jest do opuszczenia Programu telewizyjnego 

na skutek doznanego urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia fizycznego lub 

psychicznego, które zgodnie z opinią lekarza lub psychologa uniemożliwiają dalszy udział 

w Programie telewizyjnym.  

 

§ 8 

Zgody i upoważnienia Uczestnika 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania z Producentem umowy udziału w Programie. 

Niepodpisanie ww. umowy oznacza brak możliwości udziału w Programie. 

2. Uczestnik decydujący się na udział w Programie wyraża nieodwołalną i nieograniczoną w 

czasie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, głosu, wypowiedzi w celu realizacji i 

eksploatacji Programu. Szczegółowe postanowienia w zakresie możliwych pól eksploatacji 

Programu określać będzie umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Uczestnik decydujący się na udział w Programie przeniesie na Producenta prawa 

majątkowe autorskie i upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich 

powstałych w związku z udziałem w Programie.  
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4. Producent będzie uprawniony do przenoszenia praw, o których mowa w ust. 2 i 3, na inne 

podmioty celem realizacji i eksploatacji Programu. 

5. Uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie w związku z udziałem w Programie, jeżeli 

Producent tak postanowi. Warunki dot. ewentualnego wynagrodzenia będą ustalane z 

Uczestnikiem w umowie udziału w Programie. 

 

§ 9 

Zakres odpowiedzialności Producenta 

 

1. Producent zapewni Uczestnikom niezbędną pomoc medyczną oraz psychologiczną w 

trakcie realizacji Programu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego informowania Producenta o wszelkich 

zagrożeniach ich życia lub zdrowia, w tym w szczególności o wyjątkowo złym 

samopoczuciu lub doznanych urazach. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania instrukcji zdrowotnych i bezpieczeństwa 

obowiązujących w miejscu realizacji Programu, przedstawionych przez Producenta. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do uprzedzania Producenta o wszelkich okolicznościach, które 

mogą mieć wpływ na ich stan zdrowia w trakcie realizacji Programu – przed wyjazdem 

oraz w trakcie. 

5. Uczestnicy winni informować Producenta o niebezpiecznych lub wykraczających poza 

normę zachowaniach innych Uczestników, a także o zauważonych nienaturalnych 

objawach, infekcjach i urazach innych Uczestników. 

6. Nikt nie może pływać kiedy jest pod wpływem alkoholu, gdy jest ciemno lub samemu o 

żadnej porze, chyba że Producent postanowi inaczej. 

9.   Odpowiedzialność Producenta za: 

a) rozstrój zdrowia lub inne urazy Uczestnika, powstałe w trakcie realizacji Programu lub 

w związku z realizacją Programu w jakimkolwiek momencie lub 

b) wszelkie inne straty majątkowe i/lub niemajątkowe Uczestnika, w tym obejmujące 

uszkodzenie lub utratę rzeczy Uczestnika,  

c) rozstrój emocjonalny Uczestnika, 

ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczeniowej oraz powstaje wyłącznie, gdy 

powyżej wymienione powstały z przyczyn niezależnych od Uczestnika, na które nie miał 
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żadnego wpływu i których nie mógł przewidzieć. Za inne ewentualne szkody Producent 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 10 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Niezależnymi Administratorami danych osobowych czyli podmiotami decydującymi o 

tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Kandydatów i Uczestników są zarówno 

Producent, jak i Nadawca, każdy w zakresie celów niezbędnych dla – odpowiednio – 

produkcji i eksploatacji (w tym emisji, rozpowszechniania, promocji) Programu oraz 

innych celów opisanych w umowach z Uczestnikami oraz w Ankietach zgłoszeniowych. 

2. Każdy z Administratorów może niezależnie powierzyć przetwarzanie danych osobowych 

innym podmiotom – zawsze tylko w celach związanych z produkcją i eksploatacją 

Programu, w szczególności podwykonawcom, podmiotom wspierającym proces 

produkcji, nabywcy praw do Programu itp. 

3. Nagrania Audycji mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego dla celów dalszych nadań lub retransmisji. 

4. Dane osobowe Kandydatów i Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do 

realizacji umów z Uczestnikami/Kandydatami oraz do realizacji i eksploatacji Programu, w 

tym w szczególności: przeprowadzenia procesu Castingu, realizacji nagrań Programu, 

wykonania Umów z Uczestnikami, rozpowszechniania i promocji Audycji, reklamowania 

lokowanych produktów, przyznania wynagrodzeń/nagród Uczestnikom (tj. w celach 

rozliczeniowych) itp. Szczegółowo zakres oraz podstawy prawne przetwarzania danych 

zawierają: odnośnie Uczestników - poszczególne umowy z Uczestnikami, odnośnie 

Kandydatów - klauzule informacyjne zawarte w Ankietach zgłoszeniowych. 

5. Producent i Nadawca będą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczą je przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabrania przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

ich zniszczeniem. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą w niezbędnym zakresie i przez niezbędny okres 

odpowiedni do produkcji Programu, eksploatacji Programu, celów archiwalnych, celów 

rozliczeniowych, rozstrzygnięcia ewentualnych sporów – do czasu przedawnienia 
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wzajemnych roszczeń i ewentualnie w innym zakresie i przez inne okresy określone 

zapisami umów z Uczestnikami lub klauzulami informacyjnymi odnośnie Kandydatów oraz 

dodatkowo w zakresie i czasie koniecznym wynikającym każdorazowo z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Producent lub Nadawca mogą zwrócić się do osoby, której dane są przetwarzane,  

o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych jego danych osobowych lub dla innych celów 

niż określone dotychczasowo, przed zgłoszeniem stosownej prośby. Osoba, której dane 

są przetwarzane, ma prawo odmowy udostępnienia dodatkowych danych osobowych. 

Odmowa udostępnienia dodatkowych danych osobowych może uniemożliwić dalszy 

udział Uczestnika w Programie oraz uniemożliwić Kandydatowi udział w Programie w 

charakterze Uczestnika.  

8. Kandydat i Uczestnik mają prawo w każdej chwili zażądać dostępu do swoich danych 

osobowych oraz prawo do ich sprostowania (jeśli są nieprawidłowe, niepełne lub 

wymagają innych zmian), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeśli zdaniem 

danej osoby są przetwarzane zbyt szeroko, w sposób nieuprawniony) lub do ich usunięcia 

(jeśli zdaniem danej osoby są przetwarzane bez podstawy prawnej). Każde zgłoszenie 

będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelką korespondencję 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres siedziby 

Producenta lub Nadawcy, w zależności od charakteru zgłoszenia i podmiotu 

przetwarzającego, którego zgłoszenie będzie dotyczyć. 

9. Dane osobowe podawane są dobrowolnie z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w 

Regulaminie, Ankiecie i Umowie danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych 

może uniemożliwić udział w Programie.  

10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z Programem ma prawo 

wnieść skargę w związku z przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – jest to ogólnie obowiązujące uprawnienie wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
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11. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji powyżej opisanych zasad w trakcie realizacji 

Programu, w tym w szczególności: liczby i rodzaju zadań, liczby osób, które przychodzą do 

programu, liczby osób eliminowanych w danym odcinku, sposobu głosowania i eliminacji, 

organizacji odcinka finałowego, zasad wyboru zwycięskiej pary.   

12. W każdym etapie Programu możliwe jest lokowanie (bierne lub aktywne) produktu 

wskazanego przez Producenta, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do udziału w 

Programie. 

13. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od lokowania lub reklamowania w 

jakikolwiek sposób towarów lub usług, bez pisemnej zgody Producenta, wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

14. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych 

w związku z udziałem w Programie, w tym w szczególności okoliczności ujawnionych w 

trakcie realizacji Programu (np. miejscu realizacji Programu, rodzaju konkurencji, 

kolejności osób wyeliminowanych z Programu, danych osób, które przeszły do odcinka 

finałowego, danych osób zdyskwalifikowanych przez Producenta, danych Uczestników, 

którzy utworzyli pary), sposobu organizacji zdjęć, warunków pobytu w Willi, danych osób 

z Ekipy producenckiej i wszelkich innych danych/informacji, które uzyskał Uczestnik, a 

które nie zostały publicznie ujawnione. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje 

przez okres 10 lat od dnia premierowej emisji odcinka finałowego i może zostać wyłączony 

tylko przez Producenta w formie oświadczenia pisemnego (pod rygorem nieważności). 

15. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 4, obejmuje zakaz udzielania 

jakichkolwiek wywiadów, upubliczniania jakichkolwiek informacji na portalach 

społecznościowych, a także przygotowywania jakichkolwiek samodzielnych publikacji 

dotyczących w jakikolwiek sposób Programu oraz udziału Uczestnika w Programie. 

Obowiązek obejmuje zakaz udzielania jakichkolwiek informacji komukolwiek, w tym 

członkom rodziny, przyjaciołom, pracodawcom itp. Obowiązek zostanie zniesiony po 

premierowej emisji pierwszego odcinka w którym wystąpił dany Uczestnik; wówczas 

Uczestnik zostanie poinformowany mailowo lub pisemnie o możliwości udzielania 

wywiadów lub podjęcia innej aktywności medialnej, przy czym nadal Uczestnik nie będzie 

mógł ujawniać informacji określonych w ust. 4 powyżej.  
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16. Naruszenie ust. 3 i 4 powyżej, określających obowiązek zachowania tajemnicy, uprawnia 

Producenta do obciążenia Uczestnika karą umowną. Producent jest uprawniony do 

żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.  

17. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny, chyba, że Producent postanowi 

inaczej. Warunki dot. ewentualnego wynagrodzenia będą ustalane z Uczestnikiem w 

umowie udziału w Programie.  

18. Przed wyjazdem Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu z innymi osobami, 

które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie. Naruszenie powyższego zakazu 

upoważnia Producenta do zdyskwalifikowania Uczestników przed wyjazdem.  

19. Producent może w każdej chwili przerwać nagrania do Programu, zawiesić je lub odwołać, 

co nie będzie wiązać się w żadnym wypadku z odpowiedzialnością odszkodowawczą 

wobec Uczestników. 

20. Producent nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z udziałem 

Uczestnika w Programie. 

21. Udział w Programie podlega prawu polskiemu, a w zakresie określonym w § 5  

i § 6 powyżej również prawu miejscowemu. 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.  

23. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść 

oraz ją w pełni akceptuje.  

24. Regulamin programu może zostać zmieniony jednostronną decyzją Producenta na 

każdym etapie realizacji Programu.  

25. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów, powstałych w związku z 

realizacją i emisją Programu. W przypadku sporów, które będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny, sądem właściwym będzie sąd dla dzielnicy Śródmieścia m.st. Warszawy.  

 


