
KARTA ZGŁOSZENIA NA CASTING 

DO SPEKTAKLU „ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA” 

DLA MŁODZIEŻY OD 14 – 16 LAT 

 

Imię i nazwisko: ______________________________________________________________   

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ________________________________________________ 

Wiek uczestnika: ______________________________________________________________ 

Adres zamieszkania: ____________________________________________________________ 

Adres e-mail: _________________________________________________________________ 

Nr telefonu: __________________________________________________________________ 

Umiejętności/ zainteresowania:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

________________________ 

Data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Klauzula RODO (załącznik nr 1). 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji oraz przeprowadzenia Castingu 

 

 

……………………., ………  

  (miejscowość i data) 

 

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów 

 

………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe     

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z 

innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:  

1) administratorem Pani danych osobowych jest Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów. 

2) podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jadwiga Podsada 

sekretariat@teatr.tarnow.pl ; tel. (14) 688-32-88 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Castingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione innym odbiorcom (media, strona internetowa 

teatru oraz Facebook) po zakwalifikowaniu się do roli w spektaklu „Ania z Zielonego 

Wzgórza”  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 

pieczęć i podpis ADO    data i podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 


