Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych
Klauzula informacyjna dla stron umowy tj. osób fizycznych, przedsiębiorców oraz wspólników spółek
cywilnych
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) informuje, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Piłsudskiego 67. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
• poprzez e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
• telefonicznie: (71) 78 90 431
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
a) poprzez e-mail: inspektor@teatr-capitol.pl
b) listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
• Art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
• art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. gdy przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy w celu
realizacji i rozliczenia umowy i na czas ich obowiązywania, a po jej rozwiązaniu lub zakończeniu,
wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego
prawa,
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. gdy przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z
naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji
roszczeń.
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający
z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora Danych wykonują
niektóre czynności przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne).
Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane
na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.
Administrator Danych nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji
międzynarodowych.
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
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.
Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych
wymaganych przez Administratora Danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

