
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Szanowni Państwo 

w związku z realizacją wymogów 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 „RODO” art. 13), informujemy, że:  

1.  Administratorem Pani/Pana danych Constantin Entertainment Polska sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie (02-959) przy ul. Biedronki 55, zwany w dalszej części „Administratorem”. 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:  
iodo@constantin-entertainment.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

 
-  przeprowadzenia castingu do programów, których producentem jest Administrator na podstawie 

Pani / Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO);  
-  na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody; 

-  kontaktowych z Administratorem; 
-  wykonania i na podstawie zawartej przez Panią /  Pana z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

-  wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych  

i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności 
obowiązku odprowadzenia stosownych podatków i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a)  podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych 

obowiązków i czynności, tj.:  
-    obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia 

teleinformatyczne, 

-  podmioty wspierające nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej,  
marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo– administracyjnej; 

 
b) inni administratorzy danych osobowych, przetwarzający dane we własnym imieniu, tj.:  

-  podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,   

- podmioty współpracujące z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw 
księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem 

danych. 

Ponadto odbiorcami mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa.  

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

 

 

mailto:iodo@constantin-entertainment.pl


6.  Posiada Pani/Pan prawo do: 

 
- żądania dostępu do danych osobowych, 

- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- prawo do uzyskania kopii danych, 

- prawo do przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie. 

8.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale w niektórych 
przypadkach może być obowiązkowe, gdy na przykład przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

11.  Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.  
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