
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy 
iż:

1.  Administratorem danych osobowych uczestników jest Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
w Krakowie, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby: ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków oraz 
pod adresem e-mail: sekretariat@stary.pl. 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail 
iod@iods.pl lub pod adresem siedziby Administratora.

3.  Dane osobowe uczestników będą przez nas przetwarzane w celu: 
 – organizacji warsztatów dramatopisarskich pt. „Młod(sz)a Polska 2”, oceny zgłoszeń na warsztaty 

i wyłonienia ich uczestników w drodze rekrutacji oraz w celu publikacji wyników rekrutacji na naszej stronie 
internetowej lub na fanpage’u Facebook – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez uczestnika/
opiekuna prawnego uczestnika zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

 – udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi nasz prawnie uzasadniony 
interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji na warsztaty. 
Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w niej 
udziału. 

5.  Odbiorcami danych osobowych uczestników będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty przetwarzając dane osobowe na 
zlecenie Administratora np. dostawcy usług informatycznych (home.pl) podmiotom świadczącym usługi 
prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – 
przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

6.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji rekrutacji oraz w okresie trwania warsztatów 
a także przez 1 rok od ich zakończenia. 

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik posiada prawo do:- dostępu do treści swoich 
danych osobowych , 

 – otrzymania kopii danych osobowych, 
 – sprostowania danych osobowych, 
 – usunięcia danych osobowych, 
 – ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie udzielonej nam zgody. 

 Realizacja powyższych praw przysługuje w przypadkach i na warunkach określonych w RODO i możne je 
zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 

8.  Uczestnik posiada także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

9.  Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania. 

10.  Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być 
przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm 
mających siedziby lub oddziały poza UE.


