Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
ADMNISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel.: 89 527 59 58 e-mail:
sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl, dalej: Teatr.
CELE, PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru kandydatów oraz organizacji Kursu
Mistrzowskiego, Mistrzowskich Warsztatów i Klubu Skautów Teatru Jaracza. Kandydat podając dane osobowe
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO). Dane w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły, adresu i e-mail są
niezbędne w celu organizacji zajęć i umożliwienia kontaktu z kandydatami, a następnie uczestnikami zajęć.
Natomiast podanie adresu zamieszkania jest niezbędne w celu organizacji transportu na zajęcia uczestnikom.
Dane osób, które zostaną przyjęte na zajęcia będą przetwarzane przez czasu niezbędny do rozliczenia projektu.
Natomiast dane osób, które w procesie naboru nie dostaną się na zajęcia zostaną usunięte w ciągu 14 dni od
zakończenia naboru.
WYCOFANIE ZGODY
Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres:
barbara.swiecicka@teatr.olsztyn.pl lub informując o tym prowadzących zajęcia.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Zgromadzone dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Teatru,
takim jak:
 dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony
danych osobowych i poufności przetwarzania,
 podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie
obowiązujących przepisów prawa,
 każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w przypadku gdy dane
są publikowane w przestrzeni publicznej.
Wszelkie ujawnienie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem
poufności przetwarzanych danych osobowych.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 prawo żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby, których dane dotyczą kwestionują
prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych, Teatr nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 prawo do przenoszenia danych, które przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w systemach
informatycznych,
 prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Teatrem za pośrednictwem poczty tradycyjnej
na wskazany wyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
barbara.swiecicka@teatr.olsztyn.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pl lub
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Teatru, z dopiskiem IOD.

