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ORGANISATION ITERNATIONALE DES SCÉNOGRAPHES,
TECHNICIENS ET ARCHITECTES DE THÉÂTRE
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SCENOGRAPHERS
THEATRE TECHNICIANS AND ARCHITECTS
MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SCENOGRAFÓW ,
TECHNIKÓW I ARCHITEKTÓW TEATRU

POLSKIE CENTRUM

INFORMACJA O SYMPOZJUM
organizowanym przez Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów,
Techników i Architektów Teatru OISTAT oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie

DŹWIĘK, OBRAZ I ŚWIATŁO W OBIEKTACH WIDOWISKOWYCH
17 - 18 październik 2019 rok
Aula Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Sympozjum będzie obejmowało szeroki przegląd najnowszej wiedzy i osiągnięć w zakresie
architektury i technologii widowiskowej obejmujących dźwięk, obraz i światło.
Zostaną poruszone na nim po raz pierwszy zagadnienia widowiskowości i metody prezentacji w
projektowanych i zrealizowanych w ostatnich latach muzeach i galeriach w Polsce.
Sympozjum skierowane jest do wszystkich osób związanych z pracą w obiektach widowiskowych,
muzeach, galeriach, do pracowników administracji kultury, do architektów, scenografów, technologów
teatralnych, techników oraz do pracowników naukowych i studentów szkół wyższych, artystycznych i
technicznych.

w programie sympozjum:
•
•
•
•
•

Referaty tematyczne wygłaszane przez: teoretyków teatru, scenografów, architektów oraz
technologów w dziedzinach dźwięku, obrazu i światła w widowisku.
Wystawa w kuluarach ASP dokonań polskiej architektury i projektów sztuk multimedialno –
scenograficznych ostatnich lat.
Prezentacje i wystawy w kuluarach ASP firm będących partnerami wydarzenia.
Przewidujemy w trakcie sympozjum zwiedzanie Muzeum Pieniądza NBP.
Na wystawę prac architektonicznych oraz projektów referencyjnych sztuk multimedialnych
zostanie udostępniona powierzchnia prezentacyjna. Dla wystawców będzie przygotowana
przestrzeń do budowy stoisk.

opieka merytoryczna sympozjum: Ewa Więckowska – Kosmala
e-mail: ewa.wieckowska-kosmala@ewkakustika.pl ; mobile: 606 919 119
komisarz wystawy: Anna Maląg
e-mail: amalag@poczta.onet.pl ; mobile: 601 338 391
kontakt dla partnerów wydarzenia: Radosław Zacheja
e-mail: radek.zacheja@onet.pl ; mobile: 794 350 005
Za Zarząd PC OISTAT

Warszawa, sierpień 2019r.
Patronat Medialny
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów,
Techników i Architektów Teatru , PC OISTAT, z siedzibą w Warszawie (00-076), ul. Moliera 5; adres e-mail
pcoistat@pcoistat.art.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków
prawnych, marketingu, tworzenia zestawień i analiz oraz w celach statutowych Stowarzyszenia PC OISTAT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw
Administratora.
Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku
z podjętą współpracą, jak również upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora.
Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, jak również pośrednio w trakcie
prowadzonej działalności statutowej, w tym od kontrahentów, od podmiotów powiązanych osobowo
i kapitałowo, w wyniku przeprowadzonych kampanii reklamowych, promocyjnych, czy też ze źródeł
ogólnodostępnych.
Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe klientów, pracowników, współpracowników, kontrahentów.
W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą, mogą być to dane
identyfikacyjne: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu,
dane służbowe, stanowisko, miejsce pracy, nazwa firmy.
W każdym momencie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do treści danych, ich
poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, osobie której dotyczą,
przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe zostaną usunięte po odwołaniu zgody albo gdy staną się niepotrzebne do celów, do których
zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym
z przepisów.
Przetwarzanie podanych danych osobowych będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Wszelkie uwagi i wnioski należy kierować do Administratora danych.

2/2
Patronat Medialny

