
Data:…………………….…2023

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w castingu do filmów społecznych produkcji Exa Studio

reż. Sebastian Drożak

Imię i nazwisko dziecka: _____________________________________

________________________________________________________________________________

Dane kontaktowe rodzica / opiekuna prawnego (nr telefonu, adres mailowy)

Wyrażam zgodę na udział dziecka w castingu

i nagranie wewnętrzne na potrzeby wyboru obsady.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą
w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres: iod@teatropole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedur związanych z

zapobieganiem COVID-19 w tym w celu ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej ze

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego wg

przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust.2 lit. i RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu,

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 30 dni od wypełnienia ankiety.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w

warsztatach/ castingu oraz spektaklu.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

.................................................................................................

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

mailto:iod@teatropole.pl


 

 Zgoda na upublicznianie wizerunku

Jako rodzic lub opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka podczas

castingu do spektaklu „Cztery dobre powody by rzucić wszystko w cholerę”

przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu; NIP: 7540339881 z siedzibą w Opolu, Plac Teatralny 12

w celu promocji wydarzenia – zarówno castingu, jak i spektaklu – na stronach Internetowych Teatru,

partnerów oraz w mediach społecznościowych, a także w razie konieczności, w materiałach
drukowanych przez cały okres tworzenia i eksploatacji spektaklu.

 Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą na wykorzystanie
wizerunku

Administrator danych tj. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu; NIP: 7540339881 z siedzibą w

Opolu, Plac Teatralny 12, informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie

wyrażonej zgody w celu promocji wydarzenia – zarówno warsztatów, jak i spektaklu – na stronach

Internetowych Teatru, partnerów oraz w mediach społecznościowych, a także w razie konieczności,

w materiałach drukowanych przez cały okres tworzenia i eksploatacji spektaklu.

Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia

swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i

niezbędne do publikacji wizerunku przez administratora.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów

prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług

w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności, tj. promocji, archiwizacji, eksploatacji spektaklu przez

Teatr i jego Partnerów. Dane będą przetwarzane do czasu eksploatacji spektaklu.

W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California

94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, że spółka przystąpiła do

programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

.................................................................................................

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

