
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Szanowni Państwo 

 
W ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679, uprzejmie informujemy, że:  

1)  PUH KAMED Leszek Smoleń z siedzibą w Warszawie, ul. Waszyngtona 100 m 18, 04-
015 Warszawa, biuro ul. Ząbkowska 54 lok 7 Warszawa, NIP 734-160-31-86 (zwane dalej 
STUDIO) posiada Pani/Pana lub Państwa dziecka dane osobowe [tj. imię, nazwisko, adres e 
– mail, nr telefonu; adres zamieszkania, nr konta bankowego, nr PESEL, data urodzenia, nr 
dow osobistego, narodowość, wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów, wykształcenie, staż 
pracy artystyczne, dodatkowe umiejętności przydatne w pracy aktora, znajomość języków 
obcych, linki do filmów, zdjęcia – wybrane dane lub wszystkie, w zależności od potrzeb 
realizowanego projektu]; tym samym jest administratorem Pani/Pana danych osobowych 

2)  Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane dobrowolnie i świadomi, 
bezpośrednio od Pani/Pana mailowo, telefonicznie, poprzez portale społecznościowe lub 
podczas podczas zakładania profilu artystycznego, na podstawie zawartej przez nas umowy 
o współpracy i/lub wypełnionych przez Pana/Panią ankiet zgłoszeniowych. 
  
3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe do: 
 
- pozyskania dla Państwa zleceń na udział w produkcjach filmowych, reklamowych, 
teatralnych, estradowych, eventowych, lektorskich i innych związanych z wykonywaniem 
zawodu aktora, statysty, epizodysty, modela, hostessy  i innych związanych z 
wykonywaniem zleceń z zakresu szeroko rozumianych działań artystycznych; 
 
- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną – informowanie, przesyłanie ofert, 
umów, obsługę zleceń i castingów; 
 
- obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie, 
 
- prezentowanie Państwa i Państwa dorobku wszelkimi dostępnymi metodami - drogą 
mailową, telefoniczną, w trakcie bezpośrednich spotkań z Producentami, reżyserami, 
kierownictwem produkcji, zleceniodawcami innych działań artystycznych, dostarczaniu 
materiałów promocyjnych a także udzielanie wszelkich niezbędnych informacji służących 
pozyskaniu nowych zleceń dla Państwa, w tym do umieszczenia zdjęć  i wszelkich innych 
dostarczonych przez materiałów promocyjnych w bazie danych STUDIA i na stronie 
internetowej www.kamedstudio.pl,  profilach Facebook  i You Tube , oraz witrynach a także 
innych zawodowo sprofilowanych stronach i portalach branżowych zgodnie z wymogami 
administratorów i właścicieli tych domen i stron,  
 
- stałej aktualizacji Państwa danych zawodowych w w/w bazach i portalach,  
 
- informowanie i raportowanie za pomocą dostępnych środków techniczno-komunikacyjnych 
(drogą telefoniczną, e-mailową lub sms ) o przeprowadzonych działaniach,  
 
- kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczeniem usług 
 
- przekazywania Państwa danych innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Administratora związanych z wykonywaniem umowy współpracy takiej jak: usługi księgowe, 
prawne i podatkowe, hostingowe, jak również podmiotom będącym dostawcami usług IT, 
operatorom branżowych portali i stron www, 

http://www.kamedstudio.pl/


 
- dodatkowo w sytuacji gdy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych 
dla celów podatkowych i rachunkowych. 
 
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności 
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

4)  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) 
Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w 
„prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. Kamed Studio – Agnieszka Majak-
Smoleń).  

5)  Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie opisanym w pkt 3) i 4) przez czas 10 lat, w 
którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych  bądź do 
czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu. 

6)  Macie Państwo prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.  

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 922 z zm.) lub Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  

8)  Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, 
może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.  

9) Transfer danych osobowych Klientów do Państw trzecich będzie się odbywał zgodnie z 
wymaganiami wprowadzonymi przez RODO.  

10)  Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem 
danych osobowych (Agnieszka Majak-Smoleń) należy realizować poprzez kontakt pod 
adresem e – mail: kamedstudio@gmail.com, telefonicznie na numer: 509-245-414 lub pocztą 
na adres siedziby firmy: ul. Ząbkowska 54 lok 7, 03-735 Warszawa 

 

mailto:kamedstudio@gmail.com

