
Administrator danych osobowych: Fundacja B’cause  
Adres: ul. Ogrodowa 48 m.53 w Warszawie  
Tel. 694 999 661 
E-mail: fundacja.bcause@gmail.com 
Numer KRS: 0000716217

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dzieło. W przypadku 
niepodania danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł uczestniczyć w procesie 
rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 
stanowisko tancerza, ogłoszonej 1 sierpnia 2018 i prowadzonej przez Fundację B’cause 

Wyrażam zgodę na komunikację ze strony Fundacji B’cause z wykorzystaniem telefonu

Wyrażam zgodę na komunikację ze strony Fundacji B’cause z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Fundację B’cause zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie i/
lub filmy wykonane podczas audycji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej fundacji 
oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania tych danych oraz prawo do ich przenoszenia. 
Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych przez Fundację B’cause  narusza przepisy RODO. 

Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 
Pani/Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte w momencie niezłożenia przez Fundację 
B’cause oferty zatrudnienia. 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym.

………………………………… 
(data i czytelny podpis) 

mailto:fundacja.bcause@gmail.com


Administrator of the data: Foundation B’cause
Address: Ogrodowa 48/53
Tel: 0048 694 999 661
Email: fundacja.bcause@gmail.com
KRS no.: 0000716217 

Providing your personal data is necessary to make an agreement later. In case you do not provide 
us with your personal data, the recruitment process will not be possible.

* I agree that my personal data will be processed by Foundation B’cause only in the process of the 
audition (announced on the 1st of August)

* I agree that Foundation B’cause might contact me via phone
* I agree that Foundation B’cause might contact me via email
* I agree that Foundation B’cause might use my image captured during the audition (photo and/or 

film). Giving this consent means the photographies and films taken during the audition might be 
used in promotional purposes. 

We kindly inform you that you have the right to access your personal data, correct and update 
them as well as delete them.

Moreover, you have the right to bring a complaint to PDPA, if you believe that processing your data 
by Foundation B’cause violates the GDPR rules.

You can withdraw your consent at any time.
Your personal data will be immediately deleted in case the Foundation B’cause will not offer you 
the dancer position.
Your personal data will not be shared with any other organisations.

……………………………………….

(date and signature)
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