
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu 
zawartych w zgłoszeniu przesłanym w formie CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, w celu realizacji 
aktualnego procesu rekrutacji. 
 
Wrocław, dn........................       .........................................................  

(podpis)[1] 
 

 
Jeżeli chcesz, aby pracodawca zachował Twoje CV w swojej bazie dla celów innych rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu, podpisz 
dodatkowo następującą klauzulę. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu danych osobowych zawartych 
w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji. 
 
Wrocław, dn........................       ...............................................................  

 (podpis)[2] 
[1] Podpis wymagany  
[2] Podpis nieobowiązkowy 
 

Klauzula informacyjna RODO 
Rekrutacja wolontariuszek i wolontariuszy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 zwane dalej: RODO) informuję, że: 

1. ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony 
danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

a)  poprzez e-mail: inspektor@teatr-capitol.pl  
b)  listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław 

         3.  CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE 
Państwa    dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu realizacji procesu rekrutacji wolontariuszy oraz w  celu realizacji umowy 
wolontariatu na podstawie:  

 art. 6 ust. 1 lit a) RODO  tj. wyrażonej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody  kandydata 
na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, 

 art. 6 ust. 1 lit b), f) RODO w celu zawarcia umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora 
Danych. 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów  określonych  w ust. 3, a po tym czasie w 
zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
Państwa dane  osobowe  przetwarzane w oparciu o ewentualną zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do momentu 
wycofania zgody. 
5. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 prawo do usunięcia danych osobowych,  
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania 

z tego prawa. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

7. PODANIE DANYCH 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia  udziału  w  procesie  rekrutacji. Wyrażenie  zgody  na  
przetwarzanie  danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w bieżącej 
rekrutacji. 

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH 
Udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , nie będą podlegały profilowaniu oraz nie zostaną 
przekazane poza obszar EOG. 
  


