KLAUZULA INFORMACYJNA
NOC MUZEÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (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) informujemy, że:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa (dalej: Teatr),
z siedzibą w Warszawie, pod adresem 00-950 Warszawa, Plac Teatralny 1, tel. (22) 692 02 00,
e-mail: office@teatrwielki.pl
We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się
z powołanym w Teatrze Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e- mail: iod@teatrwielki.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Teatr wielki –
Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane
w celu umożliwienia Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu „Noc Muzeów” organizowanym
przez Teatr. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda, wyrażona przez
świadome przekazanie Teatrowi wskazanych danych osobowych drogą elektroniczną.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi poczty
elektronicznej.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia „Noc Muzeów”, następnie
zostaną usunięte.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania ich sprostowania,
3) żądania usunięcia danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych będzie brak możliwości
uczestnictwa w wydarzeniu „Noc Muzeów”.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w wydarzeniu „Noc
Muzeów”.

