Zgłoszenie do programu

„Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”
1.

Imię i nazwisko zaginionego: …

2.

Data i miejsce urodzenia: .………………………………………………………………………….

3.

Ostatni adres zamieszkania (miejscowość, kod, województwo):

………………………………………………………………………………………………….……………….
4.

Data zaginięcia: ………….………………………………………………………………….…

5.

Miejsce zaginięcia (miejscowość, województwo):.……

6.

Dane osoby zgłaszającej zaginięcie do programu:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………Telefon:… …
Adres:……………………………………………………………………………………………………….…..
Oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie powyższych danych osoby zaginionej
przez redakcję audycji „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” w celu realizacji odcinka
audycji poświęconego tej osobie.
2. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku i podstawowych danych osoby zaginionej w
audycji „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”, emitowanej i powtarzanej na antenach
Telewizji
Polskiej
S.A.
oraz
na
stronach
internetowych:
www.ktokolwiekwidzial.vod.tvp.pl,
www.tvp.pl,
www.vod.tvp.pl
na
portalu
www.facebook.com/ktokolwiekwietvp oraz YouTube.
3. Wyrażam zgodę na udział w realizacji reportażu o okolicznościach zaginięcia (imię
i nazwisko osoby zaginionej) .................................................................. dla potrzeb audycji.
4. Mając pełną świadomość, że realizacja reportażu (materiału filmowego) związana jest z
koniecznością poniesienia kosztów przez Telewizję Polską S.A., a nadto, że emisja
audycji „Ktokolwiek widział, Ktokolwiek wie…” nastąpi w zaplanowanym terminie,
wyrażam zgodę na emisję reportażu (materiału filmowego) oraz na publikację wizerunku
osoby zaginionej, także w przypadku odnalezienia się osoby zaginionej lub zakończenia
jej poszukiwań przed terminem zaplanowanej emisji reportażu (materiału filmowego),
wraz z komentarzem dotyczącym okoliczności jej odnalezienia lub zakończenia
poszukiwań.
5. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania redakcji programu audycji
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”o zakończeniu poszukiwań osoby zaginionej,
jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie informacji o osobie poszukiwanej odnalezionej, oraz okoliczności tego odnalezienia.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku realizacji audycji z cyklu „Ktokolwiek widział,
Ktokolwiek wie…” zastosowanie znajdują postanowienia art. 85 ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Data i podpis osoby zgłaszającej zaginięcie:

…………………………....................
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