Załącznik Nr 1 do REGULAMINU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Stowarzyszenie „Teatr
Czwarta Scena” na potrzeby realizacji Konkursu.
……………………………………………..
data, podpis
Zostałem poinformowany/Zostałam poinformowana, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Teatr Czwarta Scena”, ul. Miła 3b/
22, 40-464 Katowice (adres e-mail: konkurs@czwartascena.pl), dalej jako Teatr Czwarta Scena,
2. moje dane osobowe będą przetwarzane przez Teatr Czwarta Scena na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),
b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu wykonania niniejszej umowy,
którą zawarłem/zawarłam z Teatrem Czwarta Scena oraz dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Teatr Czwarta Scena,
3. odbiorcami moich danych osobowych – zawartych w niniejszej umowie będą podmioty trzecie
świadczące usługi na rzecz Teatru Czwarta Scena, np. w związku z obsługą systemów
informatycznych,
4. moje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej;
5. moje dane osobowe będą przetwarzane przez Teatr Czwarta Scena przez okres wykonywania umowy
oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami określającymi
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
6. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz prawo do ich przenoszenia;
7. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego
dokonano na podstawie udzielonej przeze mnie zgody do momentu jej cofnięcia;
8. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy;
9. podanie moich danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia umowy z Teatrem Czwarta
Scena;
10. moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani też profilowaniu.

……………………………………………..
data, podpis

