
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI DO KONKURSU 
„SCENA W BUDOWIE”  

 

 

 

……………………………………………… 

       Podpis osoby upoważnionej 

 

Nazwa instytucji/organizacji  
 
 

Osoba odpowiedzialna do 
reprezentowania podmiotu 

 
 

Adres  
 
 
 

Osoba do kontaktu/ telefon 
kontaktowy 

 
 
 

E-mail kontaktowy  
 

Rok produkcji spektaklu  
 

Data premiery spektaklu  
 

Uzasadnienie w kontekście kostiumów i 
scenografii (do 500 znaków) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linki do materiałów wideo i materiałów 
zdjęciowych/recenzji (lub przesłanie ich 
na adres: 
scenawbudowie@spotkaniakultur.com) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZNIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku - informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac 

Teatralny 1, 20-029 Lublin, tel. 81 441 56 70, e-mail: biuro@spotkaniakultur.com. 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Artur Szczupakowski. Można się z nim kontaktować 

poprzez e-mail: iod@spotkaniakultur.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy 

cywilnoprawnej, związanych z nią obowiązków m. in. podatkowych oraz roszczeń 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m. in. dotyczących roszczeń 

cywilnoprawnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy cywilnoprawnej, 

oraz realizacji celów o których w pkt 3, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 

odpowiednio żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji 

umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

 

Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji. 

    

……………………………………………………………… 

(data i podpis  osoby nawiązującej współpracę) 
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