
Obowiązek informacyjny Administratora Danych 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów, projektów artystycznych wykonywanych przez Teatr 

Muzyczny Capitol 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:  
• listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław  
• poprzez e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl  
• telefonicznie: (71) 78 90 431 

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.  PODSTAWY PRAWNE 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie lub w projekcie artystycznym 
realizowanym przez Administratora Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f  RODO.  
Państwa udział w prowadzonym przez Administratora konkursie, projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 organizacji i przeprowadzenia konkursu, projektu artystycznego, 

 realizacji świadczenia wzajemnego, czyli nagrody w zamian za wpłatę, 

 publikacji danych osobowych w mediach społecznościowych na stronie internetowej lub na fanpage'u 
Teatru w zakresie podziękowań z tytułu wsparcia projektu artystycznego, 

 zamieszczenia danych osobowych w materiałach promocyjnych i informacyjnych, przy zachowaniu 

zasady minimalizacji danych, 

 wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych oraz przepisów archiwalnych. 
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane    uczestników    konkursu, projektu artystycznego  będą    przechowywane    przez    okres    niezbędny  do 
realizacji wyżej określonych celów. 

6. ODBIORCY DANYCH  
Administrator Danych w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
wspierającym Teatr w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe w imieniu Teatru. 

7.  ŹRÓDŁO DANYCH 
Informacje  w zakresie  podmiotów przekazujących Państwa dane osobowe do Administratora Danych można 
uzyskać od Inspektora Ochrony Danych według danych kontaktowych wskazanych w pkt 2. 

8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 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 każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
Oprócz tego mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. PODANIE DANYCH 

mailto:sekretariat@teatr-capitol.pl
mailto:inspektor@teatr-capitol.pl


Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie/projekcie 

artystycznym realizowanym przez Administratora Danych. Dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem 

systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


