
 

 

Casting do spektaklu „Kapitan Żbik i żółty saturator”  

Imię i nazwisko: 

 

 

Data urodzenia: 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

 

E-mail: 

 

 

Wzrost / waga: 

 

 

Przygotowanie muzyczne – jeśli masz, podaj 
jakie: 
(szkoła muzyczna, ognisko muzyczne itp. ) 

 

Typ tańca jaki uprawiam: (np. balet, break 
dance itp.)  

 

Wymień swoje dotychczasowe 
doświadczenia/osiągnięcia w dziedzinie 
wokalu, tańca i teatru: 
 

 

 

Głos: 
 

 

Na jaką rolę startujesz? (można podać kilka) 
 

 

Czy zgadzasz się zagrać inną, zaproponowaną 
przez jury rolę?  

 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Informuję, że Administratorem danych osobowych jest Teatr Syrena z siedzibą w Warszawie (00-589), przy ul. 

Litewskiej 3, REGON 000277380, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, 

pod numerem RIA/1/94, NIP: 525-000-96-83., zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu:  

 prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu 

prawa. 

 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie 

danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 



Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora tj. dostawcy usług i rozwiązań 

teleinformatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

celem dokończenia obecnego procesu rekrutacji. Dane będą przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy. W zakresie, w  jakim 

dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla 

celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury rekrutacji. W każdym momencie możesz wycofać 

zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania 

powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@teatrsyrena.pl Dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

ZGODY 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, że przetwarzanie przez Administratora, moich danych osobowych, tj. osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie, wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), 

umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze 

rekrutacyjnej.  

 

TAK      NIE 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, przez Administratora , tj. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

przekraczających zakres wskazany w art. 22 [1] ] § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), umieszczonych w 

dokumentach aplikacyjnych, w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej tj. zdjęć, nagrań, filmów oraz elementów 

składających się na portfolio.  

 

TAK      NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Administratora, zawartych w dokumentach aplikacyjnych 

w celu wzięcia udziału na w kolejnych procesach rekrutacyjnych.  

TAK      NIE 

 

 

 

PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

mailto:iod@teatrsyrena.pl

