
 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB,  

Z KTÓRYMI AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE  

ZAWIERA UMOWY CYWILNOPRAWNE 

zgodnie z 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 (…)  - „Rozporządzenie Ogólne”, tzw. RODO 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do  zawarcia i realizacji umowy 

cywilnoprawnej z AST w Krakowie jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Krakowie, z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków  (zwana dalej AST lub 

Uczelnią).   

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach: związanych z zawarciem i 

realizacją umowy, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na 

Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: niezbędność do wykonania umowy lub do 

podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane osobowe osób, z którymi AST w Krakowie zawiera umowy cywilnoprawne są przetwarzane w 

wersji  papierowej i w systemie komputerowym księgowo-płacowym. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze 

zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu, w oparciu o podane dane nie są 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Nie planujemy przekazywania danych poza 

granice Unii Europejskiej.  



 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji zawartej umowy, do momentu 

ustania celu przetwarzania, przez 2 lata we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej, a 

następnie archiwizowane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną  AST i ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) 

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora (AST w Krakowie) dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie 

zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania, a także żądanie ich 

usunięcia uniemożliwia  zawarcie i realizację umowy z AST w Krakowie.  

Administrator danych osobowych (AST w Krakowie) powołał osobę nadzorującą prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), do której można kierować pytania, 

wnioski, żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, na adres: 

dane.osobowe@ast.krakow.pl tel. 12 422 81 96, w.17, pocztą: Inspektor Ochrony Danych, AST 

Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków.  

 

 


