
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży – ASSITEJ z siedzibą w Warszawie, ul. Lubelska 30/32, 03-802 
Warszawa, nr KRS 0000072850, dalej zwane „ASSITEJ”.  

2. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:  

• pocztą na adres: ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa, 

• pocztą elektroniczną na adres e-mail: assitej@poczta.onet.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w następujących celach: 

Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia ASSITEJ: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres 
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Wykonywanie celów statutowych 
Stowarzyszenia, w tym 
zawiadamianie o odbywaniu się 
zgromadzeń Członków 
Stowarzyszenia oraz 
rozpowszechnianie informacji o 
inicjatywach organizowanych 
przez Stowarzyszenie lub jego 
Członków 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO (prawnie uzasadniony interes 
administratora) 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres, w którym jesteś 
członkiem Stowarzyszenia.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• adres poczty elektronicznej 

• numer telefonu kontaktowego

Promowanie osiągnięć Członków 
Stowarzyszenia

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO (prawnie uzasadniony interes 
administratora) 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres, w którym jesteś 
członkiem Stowarzyszenia.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• adres poczty elektronicznej 

• numer telefonu kontaktowego 

• d a n e o d o t y c h c z a s o w y c h 
osiągnięciach 

• utrwalony wizerunek

Prowadzenie dokumentacji 
księgowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
ksiąg podatkowych (do czasu upływu 
okresu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 
stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 
lat, licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym, 
którego dane dotyczą).

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe



Jeżeli jesteś słuchaczem Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich: 

Ustalenie, dochodzenie lub 
obrona roszczeń jakie może 
podnosić Administrator lub jakie 
mogą być podnoszone wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do osoby, której dane 
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres 
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy o naukę Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą). 
Dane są przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• imiona rodziców 

• numer telefonu kontaktowego 

• utrwalony wizerunek 

• dane o stanie zdrowia (jeśli to 
n i e z b ę d n e d o z a p e w n i e n i a 
bezpieczeństwa osoby, której dane 
dotyczą)

Prowadzenie dokumentacji 
przebiegu procesu nauczania

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze). Podstawą 
obowiązku prowadzenia dokumentacji 
procesu nauczania jest wstawa z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
dokumentacji przebiegu procesu 
nauczania ksiąg podatkowych.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• imiona rodziców 

• numer telefonu kontaktowego 

• data urodzenia 

• dane dotyczące postępów nauczania 
(w tym karta ocen) 

• dane dotyczące absencji (w tym 
zwolnienia lekarskie)

Promowanie osiągnięć słuchaczy Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO (prawnie uzasadniony interes 
administratora lub osoby trzeciej) 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres, w którym jesteś 
członkiem Stowarzyszenia.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• adres poczty elektronicznej 

• numer telefonu kontaktowego 

• d a n e o d o t y c h c z a s o w y c h 
osiągnięciach 

• utrwalony wizerunek



Jeżeli jesteś absolwentem Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich: 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze).  Podstawą 
obowiązku jest ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
ksiąg podatkowych (do czasu upływu 
okresu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 
stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 
lat, licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym, 
którego dane dotyczą).

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• adres poczty elektronicznej 

• numer telefonu kontaktowego

Ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 
jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być 
podnoszone wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO. 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do osoby, której dane 
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres 
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Przechowywanie dokumentacji 
przebiegu procesu nauczania

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze). Podstawą 
obowiązku prowadzenia dokumentacji 
procesu nauczania jest wstawa z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
dokumentacji przebiegu procesu 
nauczania ksiąg podatkowych.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• imiona rodziców 

• numer telefonu kontaktowego 

• data urodzenia 

• dane dotyczące postępów nauczania 
(w tym karta ocen) 

• dane dotyczące absencji (w tym 
zwolnienia lekarskie)

Promowanie osiągnięć słuchaczy Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO (prawnie uzasadniony interes 
administratora lub osoby trzeciej) 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres, w którym jesteś 
członkiem Stowarzyszenia.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• adres poczty elektronicznej 

• numer telefonu kontaktowego 

• d a n e o d o t y c h c z a s o w y c h 
osiągnięciach 

• utrwalony wizerunek



Jeżeli jesteś uczestnikiem Ogniska Teatralnego „U Machulskich”: 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze).  Podstawą 
obowiązku jest ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
ksiąg podatkowych (do czasu upływu 
okresu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 
stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 
lat, licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym, 
którego dane dotyczą).

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 
jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być 
podnoszone wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO. 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do osoby, której dane 
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres 
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy uczestnictwa 
w Ognisku „U Machulskich”

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą). 
Dane są przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• imiona rodziców 

• numer telefonu kontaktowego 

• utrwalony wizerunek 

• dane o stanie zdrowia (jeśli to 
n i e z b ę d n e d o z a p e w n i e n i a 
bezpieczeństwa osoby, której dane 
dotyczą)

Promowanie osiągnięć 
uczestników

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO (prawnie uzasadniony interes 
administratora lub osoby trzeciej) 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres, w którym jesteś 
członkiem Stowarzyszenia.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• adres poczty elektronicznej 

• numer telefonu kontaktowego 

• d a n e o d o t y c h c z a s o w y c h 
osiągnięciach 

• utrwalony wizerunek



Jeżeli jesteś opiekunem prawnym uczestnika Ogniska Teatralnego „U Machulskich”: 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze).  Podstawą 
obowiązku jest ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
ksiąg podatkowych (do czasu upływu 
okresu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 
stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 
lat, licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym, 
którego dane dotyczą).

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 
jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być 
podnoszone wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO. 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do osoby, której dane 
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres 
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy uczestnictwa 
w Ognisku „U Machulskich”

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą). 
Dane są przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• numer telefonu kontaktowego 

• adres poczty elektronicznej

Prowadzenie dokumentacji 
księgowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze).  Podstawą 
obowiązku jest ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
ksiąg podatkowych (do czasu upływu 
okresu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 
stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 
lat, licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym, 
którego dane dotyczą).

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe



Jeżeli jesteś uczestnikiem kursu, warsztatu lub projektu organizowanego przez ASSITEJ: 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 
jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być 
podnoszone wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO. 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do osoby, której dane 
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres 
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy uczestnictwa 
w kursie / warsztacie / projekcie

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą). 
Dane są przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• imiona rodziców 

• numer telefonu kontaktowego 

• utrwalony wizerunek 

• dane o stanie zdrowia (jeśli to 
n i e z b ę d n e d o z a p e w n i e n i a 
bezpieczeństwa osoby, której dane 
dotyczą)

Promowanie osiągnięć 
uczestników

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO (prawnie uzasadniony interes 
administratora lub osoby trzeciej) 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres, w którym jesteś 
członkiem Stowarzyszenia.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• adres poczty elektronicznej 

• numer telefonu kontaktowego 

• d a n e o d o t y c h c z a s o w y c h 
osiągnięciach 

• utrwalony wizerunek

Prowadzenie dokumentacji 
księgowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze).  Podstawą 
obowiązku jest ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
ksiąg podatkowych (do czasu upływu 
okresu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 
stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 
lat, licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym, 
którego dane dotyczą).

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe



Jeżeli jesteś opiekunem prawnym uczestnika kursu, warsztatu lub projektu organizowanego 
przez ASSITEJ: 

Jeżeli jesteś wykładowcą / instruktorem / współpracownikiem ASSITEJ: 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 
jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być 
podnoszone wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO. 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do osoby, której dane 
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres 
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy uczestnictwa 
w kursie / warsztacie / projekcie

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą). 
Dane są przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• numer telefonu kontaktowego 

• adres poczty elektronicznej

Prowadzenie dokumentacji 
księgowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze).  Podstawą 
obowiązku jest ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi ASSITEJ przechowywanie 
ksiąg podatkowych (do czasu upływu 
okresu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 
stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 
lat, licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym, 
którego dane dotyczą).

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 
jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być 
podnoszone wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO. 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do osoby, której dane 
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres 
przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych



Wykonanie zawartej umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą) 
Dane są przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy.

Zakres maksymalny:  
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe  

• adres poczty elektronicznej 

• numer telefonu kontaktowego 

• adres zamieszkania 

• utrwalony wizerunek ( jeś l i 
dotyczy)

Udostępnianie danych osobowych 
innym podmiotom 
współpracującym z ASSITEJ w 
związku z wykonywaniem umowy 
(pozostali pracownicy i 
współpracownicy) 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą) 
Dane są przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy.

Zakres maksymalny:  
• imię i nazwisko;  

• adres poczty elektronicznej;  

• numer telefonu kontaktowego

Udostępnianie danych osobowych 
odpowiednio: uczniom i 
słuchaczom Szkoły Aktorskiej 
Haliny i Jana Machulskich przy 
Polskim Ośrodku ASSITEJ  / 
Ogniska „U Machulskich” / 
uczestnikom projektów lub 
warsztatów, w których 
prowadzeniu bierze udział osoba, 
której dane dotyczą

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą) 
Dane są przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy.

Zakres maksymalny:  
• imię i nazwisko;  

• adres poczty elektronicznej;  

• numer telefonu kontaktowego

Prowadzenie dokumentacji 
podatkowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa nakazującymi 
ASSITEJ przechowywanie ksiąg 
podatkowych (do czasu upływu okresu 
przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 
stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 
lat, licząc od początku roku następującego 
po roku obrotowym, którego dane 
dotyczą).

Zakres maksymalny:  
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe  

• numer NIP (jeśli dotyczy)

Ustalenie, dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed roszczeniami 
jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być 
podnoszone wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO (prawnie uzasadniony interes 
Administratora lub osoby trzeciej) 
Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez ASSITEJ, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do osoby, której dane 
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego.

Zakres maksymalny:  
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe  

• numer NIP (jeśli dotyczy)



4. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest ASSITEJ, a także: 

• pracownicy i współpracownicy ASSITEJ, którzy pomagają realizować cele statutowe 
Stowarzyszenia, w tym nauczyciele i wykładowcy, podmioty administrujące bieżącą pracą 
Stowarzyszenia 

• (w odniesieniu do Szkoły Aktorskiej) organy władzy publicznej m.in.: organ nadzorczy 
nad szkołą artystyczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• (w odniesieniu do wykładowców / instruktorów / współpracowników ASSITEJ) uczniowie i 
słuchacze Szkoły Aktorskiej oraz innych projektów i warsztatów organizowanych przez 
ASSITEJ (w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z podmiotem, którego dane 
dotyczą) 

• kurierzy / podmioty świadczące usługi pocztowe na zlecenie ASSITEJ – w zakresie 
niezbędnym do zrealizowania umowy z podmiotem, którego dane dotyczą 

• dostawcy usług zaopatrujący ASSITEJ w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz 
organizacyjne, umożliwiające ASSITEJ prowadzenie działalności statutowej (w 
szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i 
hostingu oraz podmioty świadczące usługi pomocy technicznej na rzecz ASSITEJ; 

• (jeśli osoba, której dane dotyczą zgłosiła bezpośrednio lub pośrednio chęć uczestnictwa 
w projekcie) podmioty stowarzyszone lub współpracujące z ASSITEJ w zakresie realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia, w tym promocji dokonań osoby, której dane dotyczą 
poprzez zgłoszenie bądź wsparcie lub zarekomendowanie zgłoszenia uczestnictwa osoby, 
której dane dotyczą w konkursach lub przeglądach twórczości artystycznej w kraju i 
zagranicą 

• dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający ASSITEJ wsparcie 
księgowe, prawne lub doradcze. 

5. Udostępnianie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru Unii Europejskiej i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jest możliwe, że w przypadku, gdy osoba, której dane 
dotyczą zgłaszała bezpośrednio lub pośrednio (np. za pośrednictwem teatru, z którym 
współpracuje) chęć udziału w projekcie międzynarodowym organizowanym bądź 
współorganizowanym przez podmioty stowarzyszone lub współpracujące z ASSITEJ, działające 
poza obszarem Unii Europejskiej lub EOG, ASSITEJ przekaże dane osobowe takiej osoby do takiej 
organizacji w celu zgłoszenia uczestnictwa i wspierania uczestnictwa takiej osoby w danym 
międzynarodowym projekcie. 

6. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma – zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w 
nim określonych – prawo do: 

! żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,  

! sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

Przechowywanie dokumentacji 
przebiegu procesu nauczania

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze). Podstawą 
obowiązku prowadzenia dokumentacji 
procesu nauczania jest wstawa z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty. 
Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa nakazującymi 
ASSITEJ przechowywanie dokumentacji 
przebiegu procesu nauczania ksiąg 
podatkowych.

Zakres maksymalny: 
• dane identyfikacyjne 

• dane adresowe 

• numer telefonu kontaktowego 

• data urodzenia 

• d a n e d o t y c zą c e p o s tęp ów 
nauczania uczniów (w tym karta 
ocen)



! wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

! przenoszenia tych danych, 

! wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.giodo.gov.pl), 

7. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane 
dotyczą, osoba ta ma prawo w każdej chwili taką zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez ASSITEJ nie podlegają profilowaniu. 

http://www.giodo.gov.pl)

