Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Newslettera
Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: RODO)
informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym
monitoringiem wizyjnym jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, ul. Jana
Henryka Dąbrowskiego 5, e-mail: sekretariat@teatrnowy.pl telefon centrala 61 845 21 00,
sekretariat 61 848 49 49.
W Teatrze powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod
adresem email: abi@teatrnowy.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana
Henryka Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania
nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
•

6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażonej zgody na przekazywanie subskrybowanego
Newslettera Teatru Nowego w Poznaniu,

•

6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora Danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera.
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych
zawarł umowę na świadczenie obsługi systemów informatycznych.
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
•

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

•

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

•

prawo do usunięcia danych osobowych,

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa
zgody przed jej wycofaniem.
Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

