s.r.o.
castingová agentura

Registrační dotazník

KÓD:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Datum narození:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Rodné číslo zákonného zástupce:
Adresa trvalá:
Adresa přechodná:
Škola:
Rodiče - telefon - pevná linka:
Rodiče - mobil:
E-mail:

Telefon/mobil:

Výhradní zastoupení (agentura/agent):
Výška:

Váha:

Barva vlasů:

Barva očí:

Konfekční velikost:

Číslo bot:

Jazyky částečně:
Jazyky:
Hudební nástroje:
Sporty:
Dovednosti:
Záliby:
Praxe (film, TV):

Uděluji tímto svůj souhlas společnosti ArtCorp s.r.o., Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6,
IČO: 27186881, k tomu, aby osobní údaje mého syna/mé dcery včetně fotografií a videozáznamů
zařadila do své databáze herců a komparsistů a užívala je pro jejich prezentaci. Údaje může
zveřejňovat a předávat třetím osobám jakýmkoli vhodným způsobem, který bude vést, či mohl by
vést k jejich obsazení do veřejné produkce. Tento svůj souhlas uděluji na dobu deseti let.
V

dne

podpis zákonného zástupce

Dokument je určen pro práci ve zvláštním režimu
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Dotazník je určen pro děti a mladistvé do osmnácti let. Starší patnácti let mohou souhlas
s registrací podepsat sami, ale do osmnácti let věku je nezbytný podpis zákonného zástupce
na jakékoli smlouvě o uměleckém výkonu.

Návod k vyplnění
Jméno a příjmení zákonného zástupce: plné jméno a příjmení (zpravidla rodiče).
Adresa trvalá: uveďte adresu trvalého bydliště, bude uváděna na smlouvách, fakturách apod.
Adresa přechodná: adresa určená k zasílání pošty, adresa, kde je možné Vás zastihnout, máte-li
takových adres více, uveďte prosím všechny, případně rozepište, kdy se na které zdržujete nebo na
kterou máme zasílat poštu.
Škola: uveďte název školy s plnou adresou, nejlépe i jméno třídního učitele a telefon.
Rodiče - telefon - pevná linka, Rodiče - mobil: uveďte jedná-li se o číslo domů, do zaměstnání,
je-li to číslo na rodiče, prarodiče nebo jinou blízkou osobu, u které je možno zanechat vzkaz.
Telefon/mobil: přímé číslo na registrované dítě (mladistvého).
Výhradní zastoupení (agentura/agent): uveďte jméno a co nejpodrobnější spojení na agenta nebo
agenturu, která dítě (mladistvého) výhradně zastupuje.
Jazyky: uveďte pouze jazyky, které dítě (mladistvý) ovládá velmi dobře.
Jazyky částečně: uveďte pouze jazyky, které dítě (mladistvý) ovládá částečně.
Hudební nástroje: uveďte včetně stupně zvládnutí nástroje – dobře, trochu, veřejně vystupuje…
Sporty: uveďte seznam sportů, které dítě provozuje závodně i rekreačně.
Dovednosti: např. zpěv, tanec…
Udělení souhlasu: Souhlas může být kdykoli odvolán. Po písemném odvolání souhlasu vyřadíme
příslušné údaje z databáze nejpozději do tří měsíců (podle Zákona o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb. a Zákona o poskytování osobních údajů č. 439/2004 Sb).
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