
Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej www.teatrcapitol.pl  
w zakładce „Kontakt”. 
 
Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób?
Informacje udzielone przez Pana/Panią. Może Pan/Pani udzielić nam informacji o sobie 
poprzez wysłanie swoje CV e-mailem lub przynieść je bezpośrednio do nas.
Informacje, jakich nam Pan/Pani udziela, mogą zawierać:
·       informacje o osobie takie jak: imię i nazwisko, płeć, wiek/data urodzenia, kraj 
pochodzenia, 
·       opis własny, zdjęcie
·       dane kontaktowe takie jak:  adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, inne 
informacje kontaktowe
·       wykształcenie i przebieg kariery zawodowej
·       zainteresowania
·       posiadane  kwalifikacje  i uprawnienia  zawodowe  (np.  kategoria  prawa  jazdy,  
znajomość języków obcych)
·       inne dane, które zdecydujesz się podać
 
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
·       obowiązek prawny – w zakresie w jakim wynika to z przepisów Kodeksu pracy,
·       Twoja zgoda - w pozostałym zakresie.
 
Jak wygląda proces rekrutacji?
 
1.     Złóż swoje CV do naszego Teatru.
2.     Skontaktujemy się z wybranymi osobami i umówimy się na rozmowę kwalifikacyjną.
3.     Rozmowa prowadzona jest z menadżerem z konkretnego działu.
  
W związku z tym, iż w naszym teatrze jest prowadzona rekrutacja ciągła zatrzymujemy 
dane kandydatów do pracy na czas 6 miesięcy od daty złożenia CV.
 
Ma Pan/Pani następujące prawa do ochrony danych:

· Jeżeli zechce Pan/Pani uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać
  usunięcia swoich danych osobowych, może Pan/Pani to zrobić zawsze, kontaktując się 
  z  nami w dowolnej chwili: kontakt.rodo@teatrcapitol.pl

· Oprócz  tego  może  Pan/Pani  wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania  Pana/Pani 
 danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych
 osobowych albo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też może Pan/
 Pani skorzystać z tych praw,  kontaktując  się  z  nami: kontakt.rodo@teatrcapitol.pl

· W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Pana/Pani  dane  osobowe  za  Pana
  Pani zgodą, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody
  nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym
  wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych  w  oparciu 
  o  zgodne  z  prawem podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.
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