
Akcelerator StoryLab.pro, filmy mikrobudżetowe - jak zgłosić chęć uczestnictwa?

DOKUMENT ZGŁOSZENIOWY
Na JEDNEJ stronie formatu A4 umieść następujące elementy:

• Twoje zdjęcie (dowolne)
• dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu
• zawód wykonywany
• krótka informacja o sobie
• ukończone szkoły/kursy scenariopisarskie
• doświadczenie scenariopisarskie 
• ulubione filmy (tytuł/y i co w nich cenisz)
• informację o Twojej motywacji uczestniczenia w Akceleratorze (Chcę uczestniczyć w tym programie, ponieważ…)

PAMIĘTAJ:
wszystko mieści się na JEDNEJ stronie formatu A4
formatowanie (czcionka, układ, interlinia) DOWOLNE
nazwa pliku to: Akcelerator2 Imię Nazwisko
plik w formacie PDF

Prosimy o zawarcie w dokumencie klauzulI: 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest StoryLab.pro Andrzej Gorgoń
z siedzibą w 05-509 Józefosław, NIP 797 104 70 31, adres: ul. Sasanki 40/12 
mail: a.gorgon@storylab.pro

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 b, RODO w celach ewidencyjnych, podatkowych I ubezpieczeniowych związanych z realizacja 
umowy. Dane osobowe zostały nam przekazane przez Panią/Pana dobrowolnie, proszę pamiętać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie 
nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości podpisania i 
realizacji umowy. 
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: w obsłudze korespondencji pro-
cesie obsługi Klienta, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, świadczacym usługi audytowe lub pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 
Dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat zgodnie z art. 70 par. 1 Ustawy ordynacja podatkowa oraz art. 112 Ustawy o podatkach od towarów i usług. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane 
mogą być przez nas przechowywane przez czas, w którym może Pani/Pan dochodzić wobec nas roszczeń z tytułu realizacji umowy. Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeno-
szenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 Jeśli ma Pani/Pan dodatkowe pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt:  
a.gorgon@storylab.pro lub tel. 605161273

Aplikację należy wysłać na adres rekrutacja@storylab.pro

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Gorgoń, a.gorgon@storylab.pro, tel. 602 313 217

www.StoryLab.pro


