
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – rekrutacja uczniów 

 

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: 

Administrator. 

2. Administrator 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. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. 

Stefana Jaracza w Olsztynie (dalej: Studium), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

przepisami ustawy Prawo Oświatowe. Podanie danych osobowych w wymienionym wyżej celu 

jest obowiązkowe, ponieważ niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości 

rozpatrzenia Państwa wniosku. 

4. Jeżeli podacie Państwo dodatkowe dane, które nie są oznaczone jako wymagane w procesie 

rekrutacji, to dane te będziemy przetwarzać na podstawie Państwa zgody, czyli zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a RODO. Dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, zakończenia 

procesu rekrutacyjnego lub do czasu pobierania nauki w Studium z zachowaniem przepisów 

dotyczących archiwizacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Jeżeli zostaniecie Państwo przyjęci do Studium to Państwa dokumenty zawierające dane 

osobowe zostaną włączone do teczek uczniów i będą przetwarzane nie dłużej niż do okresu, w 

którym będziecie Państwo pobierali naukę w Studium. 

6. W przypadku nieprzyjęcia Państwa do Studium dokumenty zawierające Państwa dane osobowe 

będą przechowywane w Studium przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora 

Studium zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończy się 

prawomocnym wyrokiem. 

7. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę, Państwa dane osobowe jako studentów oraz później 

absolwentów Studium w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku, wzrostu, koloru oczu, 

umiejętności i wykształcenia będą publikowane na stronie internetowej pod adresem: 

studiumaktorskie.olsztyn.pl 

Administrator będzie publikował Państwa dane w celu promocji działalności Studium i 

przedstawienia Państwa sylwetek. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a dane będą 

przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

8. Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska udostępniania jest na stronie 

internetowej Administratora oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administratora, w związku z 

czym odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, może być każda osoba, która zapozna się z 

powyższą informacją. 

9. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności 

dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych czy bankowych.  

10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć 

w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl 
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Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


