
 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osób biorących udział w procesie 
rekrutacji

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest 8 1/2 media sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (32-020) 
przy ulicy Modrzewiowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000085542 

Możesz się skontaktować z 8 1/2 media sp. z o.o.  w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Modrzewiowa 11, 32-020 Wieliczka
- przez e-mail: sekretariat@akademiamultiart.pl
- telefonicznie: 0048 514 584 030

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu rekrutacji na słuchacza AMA Film Academy

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na 
przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, w którym wzięli 
Państwo udział. 

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją przez 
pracowników i zleceniobiorców 8 1/2 media sp. z o.o , w tym wykładowców biorących udział w 
procesie rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,



e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną 

sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, 

g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu 
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego 
administratora. Uzależnione jest to jednak od możliwości technicznych. Prawo do 
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które 
przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

h. Prawo wycofania zgody. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych przysługuje w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany 
adres korespondencyjny bądź na adres e-mail.

i. Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w jeden ze sposobów określonych w 
punkcie 1. 


