KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych, jest Teatr „Maska” w Rzeszowie z siedzibą
przy ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Teatru.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail:
iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) dokonania rezerwacji i zakupu biletu elektronicznego na wydarzenia organizowane przez
Teatr „Maska” w Rzeszowie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja
umowy,
b) wypełnienia obowiązków prawnych (np. obowiązków podatkowo-rozliczeniowych)
ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie prawnego
interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) w przypadku wyrażenia zgody w celach określonych w treści zgody (zgoda w celach
marketingowych i reklamowych oraz zgoda na otrzymywanie informacji handlowych) –
podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą danych osobowych jest podmiot obsługujący proces płatności podczas zakupu biletu
elektronicznego, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będę przechowywane do czasu realizacji wydarzenia, na które
dokonano zakupu biletu elektronicznego. Ze względu na fakt, że część danych może być
przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec wydłużeniu,
odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach
przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach
przewidzianych w art. 17 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18
RODO,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach
przewidzianych w art. 21 RODO,
e) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji
gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
7. Inne informacje:
Podanie danych osobowych w zakresie celu określonego w pkt. 3 lit. a) jest obowiązkowe do
dokonania zakupu biletu elektronicznego, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest
dokonanie zakupu biletu elektronicznego na wydarzenia organizowane przez Teatr. W
sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

