
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, 
ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa. 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na administratorze niezbędnego do zawarcia i realizacji czynności faktycznych i prawnych związanych ze 
zgłoszeniem Kandydata do przesłuchania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w przesłuchaniu muzycznym i aktorskim. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych  
pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu Przesłuchań. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydat posiada prawo do: a) dostępu do treści swoich 

danych osobowych (art. 15 RODO), b) sprostowania dotyczącego treści danych (art. 16 RODO), c) 
ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) 
wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO, z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 6 lit. c poniżej. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatowi nie przysługuje prawo do: a)  usunięcia 
danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, b)  przenoszenia danych osobowych,  
o którym mowa w art. 20 RODO, c)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
związanych z czynnościami dotyczącymi kwalifikacji  Kandydata w ramach przesłuchania, na podstawie art. 
21 RODO, ponieważ podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych Kandydata  jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach czynności faktycznych i prawnych związanych  
z przesłuchaniem Kandydata a ponadto przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków ciążących na 
Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa do czasu zakończenia 
procesu rekrutacji. 

9. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec Kandydata 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (art. 22 RODO). 

 
 

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w zakresie imienia  
i nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, adresu e-mail i telefonu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu przesłuchania, ogłoszonego w dniu 14.02.2023 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny  
im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany  
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Jednocześnie 
oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z klauzulą informacyjną. Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę  
na wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku, głosu oraz artystycznego wykonania utworów podczas 
przesłuchania w celach realizacji procesu przesłuchania.” 
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