
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH

DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ 

APPENDIX STUDIO

Niniejszą  informację  otrzymałeś  w  związku  z  obowiązkami  określonymi  

w  art.  13  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) (Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

PODSTATOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator Danych Osobowych
(ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Artystycznego

„Appendix” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 poprzez e-mail: appendix.studio@gmail.com

 telefonicznie: +48 506 823 755

Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Ewelina Chmielewska. Inspektor to

osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania

Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z

przetwarzaniem danych. 

Możesz się z nią kontaktować w następujący sposób:

 poprzez e-mail: appendix.studio@gmail.com

 telefonicznie: +48 506 823 755

Cele przetwarzania Twoich danych
osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby zorganizować warsztaty aktorskie.

Podstawa prawna przetwarzania
Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

Okres przechowywania Twoich
danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appen-

dix”  przez okres realizacji warsztatów aktorskich, w których bierzesz udział. Po tym okresie

zostaną one zniszczone. 

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie

przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się 

z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Prawo wniesienia skargi
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych,

przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


