Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – rekrutacja do Studium Reportażu
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. 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 (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 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.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do Studium Reportażu działającego przy Teatrze, dalej: Studium Reportażu, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie Państwa zgody. Podanie danych
osobowych w wymienionym wyżej celu jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w
rekrutacji.
3. Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będziemy przetwarzać do czasu :
a) cofnięcia zgody
zgodę na przetwarzanie danych możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie (np.
wyślecie Państwo dokumenty rekrutacyjne, ale po kilku dniach okaże się, że nie
chcecie/możecie wziąć udziału w zajęciach) wysyłając wiadomość e-mail na adres:
wlodzimierz.nowak@teatr.olsztyn.pl
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
b) zakończenia procesu rekrutacyjnego do Studium Reportażu
dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostaną przyjęte do Studium Reportażu
będziemy trwale usuwać po 28 dniach od zakończenia rekrutacji.
c) zakończenia zajęć w Studium Reportażu
dokumenty rekrutacyjne osób, które zostaną przyjęte do Studium Reportażu będziemy
przetwarzać nie dłużej niż do czasu trwania zajęć w Studium Reportażu (około 1 rok), a
następnie po 14 dniach od zakończenia zajęć dokumenty zawierające dane osobowe
będziemy trwale usuwać.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom systemów informatycznych oraz
podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów. Wszelkie ujawnianie 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.
5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Teatru dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Teatr wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować pytania w zakresie
przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pl lub pocztą tradycyjną
na wskazany wyżej adres.

