KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dot. działań profilaktycznych oraz ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się
wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO
niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza

2.
3.

4.

5.

6.

Łomnickiego z siedzibą w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań,
zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu
pod nr 14 (dalej: Administrator).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą
adresu email: abi@teatrnowy.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania,
a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych
chorób zakaźnych.
Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także
§ 9 ust. 20 oraz ust. 19a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861).
Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem
wynikającym z przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, nie
będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c. ograniczenia przetwarzania:
• jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan
usunięciu tych danych,
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
• gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych –
do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad
podstawą takiego sprzeciwu,

d. usunięcia danych, gdy:

•
•

7.
8.
9.
10.

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
• dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty realizacji
spektaklu, po czym zostaną zniszczone, co zostanie potwierdzone właściwym protokołem.

