
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY MUSICALOWE 

Organizowane w Teatrze Muzycznym ROMA 

W dniach 24-28.08.2020 

DANE KONTAKTOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM: 
 

Imię i nazwisko:  

Adres korespondencyjny:  

Telefon:  

E-mail:  

Nazwa firmy / adres korespondencyjny / NIP* 

* jeśli zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca 

 

 
 

 
Zgłoszenie proszę wypełnić, wydrukować, podpisać i skan przesłać do Koordynatora Warsztatów e-mailem na adres: 

oferty@teatrroma.pl. 
 

O zakwalifikowaniu się na warsztaty zostaną Państwo powiadomieni pocztą elektroniczną przez Koordynatora 

Warsztatów. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po potwierdzeniu mailowym przez Koordynatora Warsztatów zakwalifikowania się na Warsztaty prosimy o 

dokonanie opłaty za Warsztaty w wysokości 500,00 zł brutto niezwłocznie nie później niż do dnia 20 sierpnia 2020 r. 

przelewem na konto bankowe Teatru: 

 

TEATR MUZYCZNY ROMA, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 

Numer konta: 27 1750 0009 0000 0000 2286 6583 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z: 

1) treścią Regulaminu Warsztatów Musicalowych w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie i akceptuję jego 

treść; 

2) treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

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

Data i czytelny podpis 

mailto:oferty@teatrroma.pl


Klauzula informacyjna 

1. Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych jest Organizator - Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. 

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami 
skontaktować pod adresem naszego inspektora ochrony danych, e-mail: iod@teatrroma.pl lub pod adresem Teatr 
Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. 

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu 

przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Warsztatów na podstawie zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym 

oraz na podstawie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie 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 dalej „RODO” oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w 

szczególności: przepisy podatkowe dotyczące wystawiania faktur VAT i rozliczania należności). Administrator w celach 

promocyjnych będzie wykorzystywał dokumentację filmową/zdjęciową wykonaną podczas Warsztatów. Wykorzystanie 

wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest promocja jego 

własnej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uczestnik Warsztatów może wyrazić sprzeciw na utrwalanie i 

wykorzystanie jego wizerunku w tym celu. 

4. Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w przypadku przeprowadzenia Warsztatów jest 
dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych 
przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne. 

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator 
nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy 
skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów 
(podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania). 

6. Okresy przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt. 1.3 powyżej, tj. przez okres 30 dni od dnia przeprowadzenia Warsztatów, a jeśli zajdzie 
taka konieczność przez czas: 

a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w tym obowiązków związanych z 
przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej (co do zasady 5 lat od powstania 
zobowiązania podatkowego), 

b. realizacji przez Organizatora jej uprawnień, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy 
przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lata), 

c. zgłoszenia sprzeciwu w przypadku wykorzystywania wizerunku w dokumentacji filmowej/zdjęciowej. 
 

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorowi, przysługują 
następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do 
żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 
zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do 
innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie 
(Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych). Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w 
których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. 
uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub 
organizacji międzynarodowych. Organizator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów 
spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych. 
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