
Information obligation for persons declaring their willingness 

to join the Change – Now! Project 

 

Information on the processing of personal data for persons declaring their willingness to participate in 

the project "Change - now!" implemented under the Erasmus + Strategic Partnerships program 

(hereinafter: Project) 

The Project is implemented by several entities, which will therefore process the indicated personal 

data (jont controllers). 

Jont Controllers 

- Theater Academy Aleksander Zelwerowicz in Warsaw address: ul. Miodowa 22/24, 00-246 

Warsaw; coordinator's e-mail: Katarzyna.renes@e-at.edu.pl, e-mail of the appointed Data 

Protection Officer: iod@e-at.edu.pl (Coordinating Administrator) 

- Institute of Applied Theater Studies, Justus-Liebig University of Gießssenn (Germany), e-

mail: praesident@admin.uni-giessen.de 

- DAS Graduate School, Amsterdam (Netherlands), e-mail: privacy@ahk.nl 

- Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD), Paris (France), e-mail: 

donnees.personnelles@psl.eu 

- Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow (United Kingdom) e-mail: 

dataprotection@rcs.ac.uk 

 

As part of the personal data co-administration agreement - we have jointly agreed on the scope of our 

responsibility regarding the fulfillment of the obligations arising from the GDPR * - we would like to 

inform you that we are jointly responsible for the delivery of the processing data information and for 

enabling the exercise of your rights. The Coordinating Administrator is responsible for collecting and 

properly addressing your requests and inquiries to individual Joint Controllers, so that your rights can 

be fully implemented. You can also exercise the right contacting any of the above-mentioned joint 

controllers directly. Each of the joint controllers is responsible for the proper protection of your data and 

its correct processing, and the solutions we have adopted are to ensure that this responsibility is 

established and that your rights are properly exercised. 

QUESTIONS. If you have any questions regarding the method, purposes or scope of personal data 

processing by the Coordinating Administrator and/or jont controllers or questions regarding your rights, 

please contact the Coordinating Administrator or the Data Protection Officer appointed by him to the 

above-mentioned addresses. You can also submit inquiries directly to the joint controllers to the above-

mentioned addresses. 

OBJECTIVE. The Coordinating Administrator, together with the joint controllers processes the data 

indicated in the declaration in order to enable participation in the event organized under the name of 

Kick Off Conference in accordance with the submitted declaration. Due to the involvement of several 

of the above-mentioned universities in the organization of the event, your data may be processed by one 

or more of them, but only to the extent necessary to achieve the purpose. 

LEGAL BASIS. The basis for the processing of personal data is consent expressed by providing 

personal data and submitting a declaration (Article 6 (1) (a) of the GDPR *). Expressing consent is based 

on a clear action, submitting the declaration is voluntary and may be withdrawn at any time, but it is 

necessary in order to participate in the event. 
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OBLIGATION TO SUBMIT Submitting personal data is voluntary. Consent is required to carry out 

activities in order to participate in the event. The consent may be withdrawn at any time. 

INFORMATION ABOUT THE RECIPIENTS. The Coordinating Administrator and the jont 

controllers do not intend to transfer personal data to other recipients, unless otherwise provided for by 

law or to achieve the goal it is necessary to use subcontractors, among others entities providing computer 

services and software, entities providing postal or courier services (if parcels are sent to you); entities 

providing hosting and e-mail services (including its shipment); entities providing payment services (if 

payment is made); entities providing advisory and legal services. The processing of data by these entities 

is limited by the applicable law or the purpose for which the data was entrusted to the Administrator. 

The data will also be transferred for the purposes of project settlement to the national agency financing 

the project. 

PERIODS OF PERSONAL DATA PROCESSING. Personal data will be processed for the period 

necessary to achieve the above-mentioned purpose or withdrawal of the consent (whichever comes first). 

The data may be processed for archival purposes in cases provided for by law or to demonstrate 

accountability, i.e. correct data processing. 

PROFILING. Personal data will not be profiled by the Administrator. On the basis of the collected 

personal data, the administrator will not make automated decisions with significant legal effects. 

RIGHT TO BRING A COMPLAINT AND WITHDRAWAL OF CONSENT. In connection with 

the processing of personal data, you have the following rights: the right to access personal data, including 

the right to obtain a copy of this data, the right to request the rectification (correction) of data, the right 

to request the deletion of personal data (the so-called "right to be forgotten"), the right to request the 

restriction of the processing of personal data, the right to transfer data to another data controller, the 

right to object to the processing of personal data. In the case of processing personal data on the basis of 

consent, you have the right to withdraw it at any time. The scope of each of the above rights and the 

situations in which they can be exercised are defined by law. Enforcement of the above-mentioned rights 

may depend, among others, on the legal grounds, purpose or method of their processing. 

Applications should be made to the addresses / address indicated above. Moreover, in any case, you 

have the right to appeal to the President of the Personal Data Protection Office. 

TRANSMISSION OF DATA. The administrator does not plan to transfer personal data to entities 

outside the EEA (European Union countries and Norway, Iceland and Liechtenstein). 

* GDPR is Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data, and repealing Directive 95/46 / EC. The GDPR regulates issues related to the processing 

of personal data and has been applicable since May 25, 2018. 

  



Obowiązek informacyjny dla osób zgłaszających chęć przystąpienia 

do Projektu Zmiana – teraz! 

 

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających chęć wzięcia 

udziału w projekcie „Zmiana – teraz!” realizowanym w ramach programu Partnerstwa Strategiczne 

Erasmus+ (dalej: Projekt) 

Projektu jest realizowany przez kilka podmiotów, które w związku z tym będą przetwarzali wskazane 

dane osobowe. 

WSPÓŁADMINISTRATORZY 

· Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie adres: ul. Miodowa 22/24, 00-246 

Warszawa; e-mail koordynatora: katarzyna.renes@e-at.edu.pl, e-mail wyznaczonego Inspektora 

Ochrony Danych: iod@e-at.edu.pl 

· Institute of Applied Theatre Studies, Justus-Liebig University of Gießssenn (Germany), e-mail: 

praesident@admin.uni-giessen.de 

· DAS Graduate School, Amsterdam (Netherlands), e-mail: privacy@ahk.nl 

· Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD), Paris (France), e-mail: 

donnees.personnelles@psl.eu 

· Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow (United Kingdom) e-mail: dataprotection@rcs.ac.uk 

W ramach porozumienia o współadministrowanie, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej 

odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO*, w związku z czym 

informujemy, że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku 

informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących praw. Administrator 

Koordynujący jest odpowiedzialny za zbieranie oraz odpowiednie kierowanie Państwa wniosków i 

zapytań do poszczególnych Współadministratorów, tak, aby Państwa prawa mogły być w pełni 

zrealizowane. Mogą też Państwo skorzystać z prawa zwrócenia się bezpośrednio do każdego z wyżej 

wskazanych podmiotów. Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za prawidłowe 

zabezpieczenie Państwa danych i ich prawidłowe przetwarzanie, a rozwiązania, które przyjęliśmy mają 

zapewnić ustalenie tej odpowiedzialności i prawidłowej realizacji Państwa uprawnień. 

PYTANIA. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania 

danych osobowych przez Administratora i Współadministratorów lub pytania dotyczące 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem Koordynującym lub 

wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy. Mogą też Państwo 

zgłosić zapytania bezpośrednio do współadministratorów na wyżej wskazane adresy.  

CEL. Administrator wraz z Współadministratorami przetwarza dane wskazane w formularzu w celu 

umożliwienia uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu pod nazwą Kick Off Conference zgodnie ze 

złożoną deklaracją. Z uwagi na zaangażowanie kilku w/w uczelni w organizację wydarzenia Państwa 

dane mogą być przetwarzane przez jedą lub kilka z nich przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do realizacji celu.  

PODSTAWA PRAWNA. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażana poprzez 

wskazanie danych osobowych i złożenie deklaracji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). Wyrażenie zgody 
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następuje na podstawie wyraźnego działania, złożenie deklaracji jest dobrowolne i może być cofnięte w 

każdym czasie jednak jest konieczne w celu uczestnictwa w wydarzeniu.  

OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda jest konieczna dla 

przeprowadzenia działań w celu uczestnictwa w wydarzeniu. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym 

czasie.  

INFORMACJE O ODBIORCACH. Administrator oraz Współadministratorzy nie zamierzają 

przekazywać danych osobowych innym odbiorcą, chyba, że co innego wynika z przepisu prawa lub do 

osiągnięcia celu konieczne jest posłużenie się podwykonawcami m.in. podmiotom dostarczającym 

usługi i oprogramowanie komputerowe, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie (o ile 

dochodzi do wysyłania do Państwa przesyłek); podmiotom świadczącym usługi hostingu i poczty 

elektronicznej (w tym jej wysyłki); podmiotom świadczącym usługi płatnicze (o ile dochodzi do 

płatności); podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawne. Przetwarzanie danych przez te podmioty 

jest ograniczone obowiązującym przepisem prawa lub celem, w którym powierzono dane 

Administratorowi. Dane zostaną także przekazane w celach rozliczenia projektu do narodowej agencji 

finansującej Projekt. 

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu lub cofnięcia zgody. Dane mogą być 

przetwarzane w celu archiwalnym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w celu 

wykazania rozliczalności tj. prawidłowego przetwarzania danych. 

PROFILOWANIE. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. 

Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji wywołujących istotne skutki prawne.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI I COFNIĘCIA ZGODY. W związku z przetwarzaniem danych 

osobowych, 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. W przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Zakres 

każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można 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. Zgłoszenia należy dokonać na wskazane 

powyżej adresy/adres. Ponadto w każdej sytuacji przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania się do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do 

podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein). 

* RODO to 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. RODO reguluje kwestie 

związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. 

 


