Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Teatr Impresaryjny im.
Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 13,
NIP: 888-18-50-428, REGON: 910511466, wpisany do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury
prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek w Dziale I pod Nr 2, str. 4.
Inspektorem Ochrony Danych jest Adrian Domanowski, z którym można się skontaktować
przez e‑mail: iod@teatrwloclawek.pl, pod nr telefonu 509 904 098 lub pisemnie na adres
naszej siedziby, wskazany powyżej.
Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie kulturalnej w związku z
epidemią wirusa SARS-CoV-2.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2, w szczególności w celu
ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia
epidemiologicznego.
Będziemy przetwarzali następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, nr telefonu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. d) i e) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych). w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2020r. poz. 374, ze zmianami), przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1356, ze zmianami) i treścią Wytycznych
dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny.
Dane osobowe będą przetwarzane w granicach określonych przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781).
Dane osobowe będą przechowywane przez Teatr Impresaryjny przez okres dwóch tygodni.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem służb sanitarnych na
ich wniosek.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji lub
profilowaniu.
Przysługuje Pani/ Panu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w sytuacji,
w której podstawą prawną przetwarzania danych była zgoda, prawo do cofnięcia
przedmiotowej zgody.

