
Imię i nazwisko: 
 

 

Wiek 
 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 

E-mail: 
 

 

Do jakiej roli startujesz? (można podać kilka) 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawierających imię, nazwisko, wiek, nr 

telefonu, adres e-mail zawartych w zgłoszeniu przesłanym do Teatru Miejskiego w Gliwicach z 

siedzibą w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55-57, w celu wzięcia udziału w castingu do spektaklu „Tomek 

Sawyer”.  

 

……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Niniejszym informujemy, 

1) Administratorami Pana/Pani danych osobowych podanych w „Zgłoszeniu udziału w castingu do roli w 

spektaklu „Tomek Sawyer” w reżyserii K. Materny w Teatrze Miejskim w Gliwicach” o których mowa w tym 

zgłoszeniu, jest Teatr Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55 – 57 (dalej: „Administrator”).  

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: d.hac@jpm-adwokaci.pl 

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

- prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie 

przepisu prawa. 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, związane z 

przygotowywaniem castingu bądź przedstawienia. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia obecnego procesu rekrutacji. 

Dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia castingu. W zakresie, w jakim dane będą 

przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane 

dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury rekrutacji. W 

każdym momencie możesz wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadasz prawo do żądania od Administratora 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a 

także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania powyższych 

uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

ZGODY 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, że przetwarzanie przez Administratora, moich danych 

osobowych, tj. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 917 z późn. zm.), umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa 

w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej. 

TAK / NIE 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, przez Administratora , tj. osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie, przekraczających zakres wskazany w art. 22 [1] ] § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z 

późn. zm.), umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej tj. 

zdjęć, nagrań, filmów oraz elementów składających się na portfolio. 

TAK / NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Administratora, zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych w celu wzięcia udziału na w kolejnych procesach rekrutacyjnych. 

TAK / NIE 

 

PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ 

mailto:d.hac@jpm-adwokaci.pl

