
   

Zasady przetwarzania danych osobowych 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016  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), mając na uwadze przetwarzanie 

przez Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna Państwa danych osobowych na potrzeby 

organizacji i realizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych (dalej OFTeN), niniejszym informujemy,  

że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia 

Teatralna, ul. Olsztyńska 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski (zwane dalej „Administratorem”), e-mail:  

oftn@op.pl, tel. 694 306 295. 

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie m.in. w celu:  

(1) kontaktowania się uczestnikami, aktorami, członkami jury czy grupami teatralnymi w celu przesyłania 

informacji o OFTeN, informowania o wydarzeniach, eventach organizowanych przez Administratora 

(przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. 

art. 6 ust 1 lit f) RODO),  

(2) właściwej organizacji OFTeN, w tym zbieraniu informacji o aktorach, grupach teatralnych, przesyłaniu 

zaproszeń na OFTeN (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora tj. art. 6 ust 1 lit f) RODO), 

(3) odpowiedniej realizacji OFTeN, w tym umieszczaniu danych osobowych dotyczących grup 

teatralnych, aktorów i członków jury w Internecie, social mediach oraz w gazetach lub w TV 

(przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. 

art. 6 ust 1 lit. f) RODO), 

(4) przetwarzania wizerunku aktorów, członków jury i uczestników w celu umieszczenia ich w Internecie,  

social mediach oraz w gazetach lub w TV (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej 

zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO), 

(5) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO),  

(6) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w 

zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa (przetwarzanie danych odbywa się 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust 1 lit f) RODO),  

(7) w celu prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych oraz archiwizacyjnych  

(przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. 

art. 6 ust 1 lit f) RODO), 

(8) w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowo-promocyjnych związanych z 

promocją OFTeN (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust 1 lit. 

a) RODO), 

(9) w celu realizacji umów zawartych z określonymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi  

(przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy tj. art. 6 ust 1 lit. b) RODO). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w OFTeN i jego 
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właściwej organizacji oraz realizacji. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia przez 

Administratora działań marketingowo-promocyjnych jest dobrowolne. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej prz ez 

okres niezbędny do realizacji tych celów tj. przez okres przedawniania roszczeń oraz przez okres 

wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora. Po upływie ww. okresu dane osobowe 

zostaną usunięte przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 

zgody (tj. na niektóre z wskazanych w pkt. 2 działań Administratora) dane te będą przetwarzane przez 

okres 25 lat. 

5. Mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych. Cofnięcie zgody oznaczać będzie ich usunięcie, jeżeli nie istnieje inna podstawa prawna ich 

przetwarzania. 

6. W zakresie udzielonej zgody na działania marketingowo-promocyjne, mają Państwo prawo do wniesienia 

w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, dane osobowe nie będą przetwarzane 

w celu marketingu bezpośredniego. 

7. Przysługuje Państwu - w zależności od podstawy prawnej przetwarzania - prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem 

lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy 

kwestionują Państwo ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach przysługuje Państwu prawo 

do przeniesienia danych osobowych. 

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

Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo że przetwarzanie danych osobowych przez administratora 

narusza obowiązujące przepisy prawa. 

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty  

obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące 

usługi marketingowe – portale internetowe, telewizja kablowa, lokalna gazeta. 

10.  Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie 

będą profilowane. 

11.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza EOG.  

 


