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ПРАВИЛА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ МАЙСТЕР-КЛАСІВ В РАМКАХ ПРОЄКТУ INCLUDING MINORITY 

§ 1 

1. Ці Правила стосуються положень організації та проведення театральних майстер-класів, які проводить Польський 
театр у Вроцлаві для Учасника, надалі іменуються – Майстер-класи. 

2. Театральні майстер-класи організовані в рамках проєкту «Including Minority», який реалізується коштом Фондів 
ЄЕЗ та Норвегії.  

3. Цілі майстер-класів: 
a. Застосування театральних прийомів з метою формування довіри та відкритості між учасниками та 

режисером. 
b. Пошук історій про імміграцію та інтеграцію. 
c. Відкриття української культури та традицій. 
d. Надання учасникам позитивного та збагачувального досвіду, відкриття нових інструментів для розуміння 

свого становища в польському суспільстві. 
e. Запропонувати обраним учасникам взяти участь у театральній виставі. 
f. Запропонувати іншим учасникам можливість взяти участь у перформативних читаннях у День 

різноманітності у 2023 році. 
4. Організатором майстер-класів є Польський театр у Вроцлаві з місцем перебування: вул. Запольська 3, 50-032 

Вроцлав (далі – Театр). 
5. Місцем проведення майстер-класів є місцеперебування Театру. 
6. Майстер-класи відбудуться 6-8 травня 2022 року у Вроцлаві. Детальний розклад майстер-класів буде надано 

учасникам до 30 квітня 2022 року. 
7. Участь у майстер-класах безплатна. 
8. Учасником майстер-класів може бути особа, якій на дату реєстрації виповнилося 18 років, українця за 

національністю або походженням. 
9. Реєстрація на майстер-класи проводиться в електронному вигляді – форма доступна на вебсайті Театру. 
10. Умовою подачі заявки є заповнення контактної форми, прийняття умов реєстрації та участі та надсилання своєї 

фотографії. 
11. Кінцевий термін подання заявок на участь у майстер-класах 24 квітня 2022 р. Театр залишає за собою право 

продовжити цей термін. 
12. Прийняття на майстер-класи здійснюється за рішенням Театру. Усі зараховані учасники будуть повідомлені про 

прийняття до 30 квітня 2022 року електронною поштою або телефоном. Кількість місць на майстер-класах 
обмежена. 

§ 2 

1. Майстер-класи  призначені для аматорів, людей, які професійно не займаються акторською діяльністю 
(професійно неактивні - допускаємо людей з професійною акторською/художньою освітою). 

2. Повний опис майстер-класів доступний на вебсайті Театру та проєкту. 
3. Участь у майстер-класах не є гарантією участі в театральній виставі, поставленій Театром в рамках проєкту 

«Including Minority». 

§ 3 

1. Фотографії, надіслані разом із заявкою, будуть використані лише з метою набору на майстер-класи. 
2. Театр залишає за собою право на фото- та аудіовізуальну реєстрацію майстер-класів та публікацію 

зареєстрованих матеріалів для рекламування проєкту та архівних цілей. 
3. Участь у майстер-класах рівносильна згоді поділитися зображенням учасника для рекламування проєкту 

«Including Minority» та для архівних цілей. 

§ 4 

1. Організатор забезпечує учасників місцем та педагогами, які проводять майстер-класи. 
2. Організатор забезпечує участь перекладача української мови у майстер-класах. 
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3. Театр не несе відповідальності за речі, залишені Учасниками в місці проведення занять. 
4. Театр залишає за собою право скасувати майстер-класи або змінити їх дати. 
5. Театр залишає за собою право вносити зміни в організацію майстер-класів, які будуть необхідними у зв’язку з 

розпорядженнями та заборонами, що випливають із поточного стану епідемічної загрози або стану епідемії 
SARS-CoV-2, зокрема зміни кількості учасників, перевірка сертифікатів про щеплення перед допуском до участі у 
майстер-класах. 

6. Учасники майстер-класів зобов’язані дотримуватися правил перебування на території Театру та розпоряджень 
педагогів майстер-класів та працівників Театру. 

7. Організатор не несе відповідальності за збитки, завдані Учасникам майстер-класів в результаті недотримання 
положень розпоряджень та правил, що діють у Театрі. 

8. Організатор не несе відповідальності за тілесні ушкодження або будь-які наслідки для здоров’я, що виникли 
внаслідок невиконання вказівок педагогів майстер-класів. 
 

§ 5 

1. Адміністратором даних є Польський театр у Вроцлаві з місцеперебуванням: вул. Запольська 3, 50-032 Вроцлав. 
2. Інспектор із захисту даних - це особа, з якою можна зв'язатися з усіх питань, пов'язаних з обробкою 

персональних даних та здійсненням прав, пов'язаних з обробкою даних наступним чином: 
- надіславши листа на адресу: вул. Г.Запольська 3, 50-032 Вроцлав, 
- електронною поштою: iod@teatrpolski.wroc.pl 
- за телефоном: 71 316 07 00 

3. Театр обробляє персональні дані Учасників для участі в театральних майстер-класах у рамках проєкту «Including 
Minority». 

4. Персональні дані обробляються на підставі висловленої Учасниками згоди на обробку їх персональних даних. 
5. Дані будуть оброблятися Польським театром у Вроцлаві та передаватися особам, уповноваженим на це 

відповідно до положень законодавства, організаціям, які співпрацюють з Польським театром у Вроцлаві, 
обробляючи дані лише від імені та для Театру. 

6. Учасники мають право відкликати згоду, мають право на доступ та виправлення даних, право на видалення, 
обмеження даних, право на передачу даних та право подати скаргу до наглядового органу, який займається 
захистом персональних даних, тобто голові Управління із захисту персональних даних. 

7. Адміністратор даних заявляє, що відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема Регламенту (ЄС) 2016/679 
Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням 
персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/4/EC (Загальний 
регламент про захист даних), а персональні дані, надані Учасниками, оброблятимуться відповідно до цих 
положень. 

 
§ 6 

Організатор має право в будь-який час змінити положення цих Правил. 
  

 

 

 

 

 

Дод. 1 – ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
Дод. 2 – інформація згоди інформаційне зобов’язання 
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Додаток № 1 
Додаток № 5 

до Політики інформаційної безпеки 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Майстер-класи для українців у рамках проєкту Польського театру у Вроцлаві «Including Minority» 
 

Основна інформація щодо обробки Ваших персональних даних 

Адміністратор даних Адміністратором Ваших персональних даних є Польський театр з місцеперебуванням 
у Вроцлаві 
Ви можете зв’язатися з нами наступним чином: 

• надіславши листа на адресу: Польський театр у Вроцлаві, вул. Запольська 3, 50-
032 Вроцлав, 

• електронною поштою: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 

• за телефоном: 71 316 07 00 

Інспектор із захисту 
даних 

Ми призначили Інспектора із захисту даних. Це особа, з якою Ви можете зв’язатися з 
усіх питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних та реалізації Ваших 
прав, пов’язаних з обробкою даних. 
Зв’язатися з інспектором можна наступним чином: 

• надіславши листа на адресу: вул. Запольська 3, 50-032 Вроцлав, 

• електронною поштою: iod@teatrpolski.wroc.pl 

Цілі обробки  Ми оброблятимемо Ваші персональні дані у такому обсязі: 
- ім'я та прізвище, фото, номер стаціонарного або мобільного телефону, адреса 
електронної пошти з метою, щоб повідомити Вас про процес запису на майстер-клас. 

Правові підстави для 
обробки 

Ми оброблятимемо Ваші персональні дані на підставі: 

• • виконання зобов'язання, що випливає з положень законодавства 

• • із застереженням, що GDPR передбачає одні правові підстави для звичайної 
обробки даних (ст. 6 п. 1 GDPR) та інші для конфіденційних даних (ст. 9 п.2 GDPR)] 

Термін зберігання 
Ваших персональних 
даних 

Ми зберігатимемо Ваші дані до завершення проєкту «Including Minoritu» (очікуване 
завершення проєкту – друга половина 2023 року) 

Права пов'язані з 
обробкою даних 

Ви маєте право: 

• право відкликати згоду на обробку персональних даних; 
(Якщо правовою підставою для обробки даних є згода суб'єкта даних) 

• право на доступ до персональних даних і право вимагати їх виправлення, 
видалення або обмеження їх обробки 

• право на заперечення проти обробки персональних даних 

• право на передачу персональних даних 

• право на подання скарги до наглядового органу, який займається захистом 
персональних даних. 

Право на подання 
скарги до органу влади 

Ви також маєте право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом 
персональних даних, тобто до Голови Управління із захисту персональних даних. 

Одержувачі даних • Ваші дані буде обробляти Польський театр у Вроцлаві та передавати особам, 
уповноваженим на це відповідно до положень законодавства, організаціям, 
які співпрацюють з Польським театром у Вроцлаві, які обробляють дані лише 
від імені та для Театру. 

Передача даних за межі 
Європейської 
економічної зони 

Якщо дані передаються за межі ЄЕЗ, суб’єкти даних повинні бути проінформовані про 
це. 
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Додаток № 2 
 

 Я даю згоду на те, щоб мої персональні дані, зокрема: ім’я та прізвище, фотографія, адреса електронної 

пошти та номер мобільного чи стаціонарного телефону, оброблялись Польським театром у Вроцлаві з 

метою участі в театральних майстер-класах, що проводяться в рамках програми «Including Minority». 

Згоду можна відкликати в будь-який час, зв’язавшись з Польським театром у Вроцлаві особисто, 

телефоном або електронною поштою 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Ви отримали цю інформацію у зв’язку із зобов’язаннями, визначеними ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 

Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням 

персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/4/EC (Загальний 

регламент про захист даних) (Офіційний вісник Європейського Союзу від 4 травня 2016 р. L 119/1). 

 

Адміністратор даних Адміністратором Ваших персональних даних є Польський театр у 
Вроцлаві. Ви можете зв’язатися з нами наступним чином: 
- надіславши листа на адресу: Польський театр у Вроцлаві, вул. 

Запольська 3, 50-032 Вроцлав, 
- електронною поштою: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
- за телефоном: 71 316 07 00 

Цілі обробки даних Ми оброблятимемо Ваші персональні дані для участі в театральних 
майстер-класах в рамках проєкту «Including Minority». 

Правові підстави для 
обробки 

Ми оброблятимемо Ваші персональні дані на основі Вашої чіткої 
згоди, яку Ви можете відкликати в будь-який час. 

Термін зберігання 
даних 

Ми будемо зберігати Ваші дані до моменту відкликання згоди на 
обробку персональних даних. 

Одержувачі даних Ваші дані буде обробляти Польський театр у Вроцлаві та передавати 
особам, уповноваженим на це відповідно до положень 
законодавства, організаціям, які співпрацюють з Польським 
театром у Вроцлаві, що обробляють дані лише від імені та для 
Театру. 

Права, пов'язані з 
обробкою 
персональних даних 

Ви маєте наступні права, пов’язані з обробкою персональних даних: 
- право відкликати згоду. Відкликання згоди не впливає на 

законність обробки, яка була здійснена на підставі Вашої згоди 
до її відкликання, 

- право на доступ до Ваших персональних даних, 
- право вимагати виправлення Ваших персональних даних, 
- право вимагати видалення Ваших персональних даних, 
- право вимагати обмеження обробки Ваших персональних даних, 
- право на передачу Ваших персональних даних, тобто право на 

отримання Ваших персональних даних від нас у 
структурованому, загально використовуваному, машинному 
форматі. Ви можете надіслати ці дані іншому адміністратору 
даних або попросити, щоб ми надіслали Ваші дані іншому 
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 адміністратору. Однак ми зробимо це лише в тому випадку, якщо 
таке надсилання технічно можливе. 

 
Щоб скористатися наведеними вище правами, зв’яжіться з 
Адміністратором даних (контактні дані вище, у першому рядку 
таблиці) або Інспектором із захисту даних (контактні дані в 
наступному рядку таблиці). 

Інспектор із захисту 
даних 

Інспектор із захисту даних – це особа, з якою можна зв’язатися з 
питань, пов’язаних з обробкою Ваших персональних даних та 
реалізацією Вами прав, пов’язаних з обробкою даних. 
Зв’язатися з інспектором можна наступним чином: 
- надіславши листа на адресу: вул. Запольська 3, 50-032 Вроцлав, 
- електронною поштою: iod@teatrpolski.wroc.pl 
- за телефоном: 71 316 07 00 

Право на подання 
скарги до органу 
влади 

Ви також маєте право подати скаргу до наглядового органу, який 
займається захистом персональних даних, тобто до Голови 
Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 
Варшава.  
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REGULAMIN WARSZTATÓW TEATRALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INCLUDING MINORITY 
 

§ 1 

13. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad organizacji i prowadzenia warsztatów teatralnych prowadzonych przez Teatr Polski 
we Wrocławiu na rzecz Uczestnika, zwanych dalej Warsztatami.  

14. Warsztaty teatralne są organizowane w ramach projektu „Including Minority” realizowanych z Funduszy EOG i Funduszy 
Norweskich. 

15. Celami warsztatów są:  
a. Zastosowanie technik teatralnych w celu zbudowania zaufania i otwartości między uczestnikami oraz 

reżyserem. 
b. Poszukiwanie historii na temat imigracji i integracji. 
c. Odkrycie ukraińskiej kultury i tradycji. 
d. Wytworzenie dla uczestników pozytywnego i ubogacającego doświadczenia, odkrycia nowych narzędzi do 

zrozumienia swojego położenia w polskim społeczeństwie. 
e. Zaproponowanie wybranym uczestnikom udziału w spektaklu teatralnym. 
f. Zaproponowanie pozostałym uczestnikom możliwości uczestnictwa w czytaniach performatywnych w Dniu 

Różnorodności w 2023 r. 
16. Organizatorem Warsztatów jest Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą przy 

ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław (zwany dalej Teatrem).  
17. Miejscem prowadzenia Warsztatów jest siedziba Teatru. 
18. Warsztaty odbędą się w dniach 6-8 maja 2022 r. we Wrocławiu. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie 

udostępniony Uczestnikom do dnia 30 kwietnia 2022 r.  
19. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
20. Uczestnikiem warsztatów mogą być osoba, która najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyła 18 lat, narodowości lub 

pochodzenia ukraińskiego. 
21. Zapisy na warsztaty prowadzone są drogą elektroniczną – formularz znajduje się na stronie Teatru. 
22. Warunkiem przesłania zgłoszenia jest wypełnienie formularza kontaktowego, akceptacja warunków zapisów i 

uczestnictwa oraz przesłanie swojego zdjęcia. 
23. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w warsztatach do dnia 24 kwietnia 2022 r. Teatr zastrzega sobie możliwość 

przedłużenia tego terminu. 
24. Przyjęcie na warsztaty następuje na podstawie decyzji Teatru. Wszyscy zakwalifikowani zostaną powiadomieni o 

przyjęciu do 30 kwietnia 2022 r. drogą mailową lub telefoniczną. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. 

§ 2 

4. Warsztaty są przeznaczone dla amatorów, osób nie zajmujących się zawodowo aktorstwem (nieaktywnych zawodowo – 
dopuszczamy osoby z aktorskim/artystycznym wykształceniem zawodowym).  

5. Pełny opis warsztatów znajduje się na stronie internetowej Teatru i projektu. 
6. Udział w warsztatach nie jest gwarancją udziału w spektaklu teatralnym realizowanym przez Teatr w ramach projektu 

„Including Minority”. 

§ 3 

4. Fotografie nadesłane wraz ze zgłoszeniem będą wykorzystane wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji na warsztaty. 
5. Teatr zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i audiowizualnej warsztatów oraz publikacji zarejestrowanych 

materiałów do celów promocji projektu i archiwalnych. 
6. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku uczestnika 

warsztatów w celach promocji projektu „Including Minority” oraz w celach archiwalnych. 

§ 4 

9. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce oraz osoby prowadzące Warsztaty. 
10. Organizator zapewnia udział w warsztatach tłumacza języka ukraińskiego.  
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11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia zajęć.  
 
 

12. Teatr zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów lub zmiany ich terminu.  
13. Teatr zastrzega sobie zmiany w organizacji Warsztatów, które będą konieczne z uwagi na nakazy i zakazy wynikające z 

obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii SARS-CoV-2, w szczególności zmianę ilości 
uczestników, weryfikację certyfikatów zaszczepienia przed dopuszczeniem do udziału w warsztatach. 

14. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do stosowania się do zasad przebywania na terenie Teatru i poleceń 
prowadzących Warsztaty oraz pracowników Teatru.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników Warsztatów wynikające z nie 
przestrzegania zapisów regulaminów i zasad obowiązujących na terenie Teatru 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jakiejkolwiek konsekwencje zdrowotne będące 
następstwem nie zastosowania się do poleceń prowadzących warsztaty. 
 

§ 5 

8. Administratorem danych jest Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą przy 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław. 

9. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych w 
następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 3 50-032 Wrocław, 

   - przez e-mail: iod@teatrpolski.wroc.pl 
   - telefonicznie: 71 316 07 00 

10. Teatr przetwarza dane osobowe Uczestników w celu udziału w warsztatach teatralnych realizowanych w ramach 
projektu „Including Minority”. 

11. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Uczestników zgody na przetwarzanie ich danych 
osobowych.  

12. Dane będą przetwarzane przez Teatr Polski we Wrocławiu i przekazywał je podmiotom upoważnionym do tego na 
podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym z Teatrem Polskim we Wrocławiu, przetwarzającym dane 
tylko w imieniu i na rzecz Teatru. 

13. Uczestnikom przysługuje prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, ich sprostowania, prawo usunięcia, 
ograniczenia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

14. Administrator danych oświadcza, że spełnia wymogi określone  
w obowiązujących  przepisach prawa, w szczególności 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i dane osobowe podane 
przez Uczestników będą przetwarzane zgodnie z tymi przepisami. 

 
§ 6 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  
 

 

 

 

 

 

Zał. 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zał. 2 – klauzula zgody obowiązek informacyjny 
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ZAŁ 1. 

 
Załącznik nr 5 

do Polityki Bezpieczeństwa Informacji 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Warsztaty dla Ukraińców w ramach projektu Teatru Polskiego we Wrocławiu „Including Minority” 
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Polski z siedzibą we Wrocławiu 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Zapolskiej 3, 50-032 
Wrocław, 

• przez e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
• telefonicznie: 71 316 07 00 

Inspektor ochrony danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz 
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.  
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 

• przez e-mail: iod@teatrpolski.wroc.pl, 

Cele przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: 
- imię i nazwisko, fotografia, nr telefonu stacjonarny lub komórkowy, adres poczty 
elektronicznej, aby poinformować Cię o procesie zapisów na warsztaty. 

Podstawy prawne 
przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie: 

• wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

• z zastrzeżeniem, że RODO przewiduje inne podstawy prawne przetwarzania danych 
zwykłych (art. 6 ust. 1 RODO),  a inne dla danych wrażliwych (art. 9 ust. 2 RODO)] 

Okres przechowywania 
Twoich danych 
osobowych 

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia projektu „Including Minoritu” 
(przewidywane zakończenie projektu – druga połowa 2023 r.) 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

Masz prawo do: 

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
(Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą) 

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

• prawo do przenoszenia danych osobowych 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 

Prawo wniesienia skargi 
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Odbiorcy danych • Twoje dane będzie przetwarzał Teatr Polski we Wrocławiu i przekazywał je podmiotom 
upoważnionym do tego na podstawie przepisów praw, podmiotom współpracującym z 
Teatrem Polskim we Wrocławiu, przetwarzającym dane tylko w imieniu i na rzecz Teatru. 

Przekazywanie danych 
poza Europejski Obszar 
Gospodarczy 

Jeżeli dane będą przekazywane poza EOG, należy o tym poinformować osoby, których dane 
dotyczą. 
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ZAŁ 2. 
 

 Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: Imię i nazwisko, fotografia, adres poczty 

elektronicznej oraz nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego były przetwarzane przez Teatr Polski we Wrocławiu 

w celu udziału w warsztatach teatralnych realizowanych w ramach projektu Including Minority. Zgoda może być w 

każdym momencie wycofana poprzez kontakt  

z Teatrem Polskim we Wrocławiu osobiście, drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 

119/1). 

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Polski we 
Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Zapolskiej 3, 50-032 

Wrocław, 
- przez e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
- telefonicznie: 71 316 07 00 

Cele przetwarzania 
danych  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udziału w warsztatach 
teatralnych realizowanych w ramach projektu Including Minority. 

Podstawy prawne 
przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej 
wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. 

Okres przechowywania 
danych 

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Odbiorcy danych Twoje dane będzie przetwarzał Teatr Polski we Wrocławiu i przekazywał 
je podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów praw, 
podmiotom współpracującym z Teatrem Polskim we Wrocławiu, 
przetwarzającym dane tylko w imieniu i na rzecz Teatru. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 
- prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Twojej zgody przed jej wycofaniem, 

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas Twoich danych osobowych,  
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      w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz 
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy 
przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to 
tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem 
danych (dane kontaktowe powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) 
lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w kolejnym wierszu 
tabeli). 

Inspektor Ochrony 
Danych 

Inspektorem Ochrony Danych jest osoba, z którą można się kontaktować 
w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz 
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 
Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób: 
-  listownie na adres: ul. Zapolskiej 3, 54-212 Wrocław, 
-  przez e-mail: iod@teatrpolski.wroc.pl 
- telefonicznie: 71 316 07 00 

Prawo wniesienia skargi 
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


