
Szanowny Widzu,  

Chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz 

wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, 

który wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO). 

W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki z 
siedzibą w Bydgoszczy (85-071), ul. Aleja Adama Mickiewicza 2,  adres e-mail: tp@teatrpolski.pl., 
tel. 523397812 (zwany w dalszej części Administratorem) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Inspektor), którym jest: Pan Marek Richter, 
kontakt do Inspektora e-mail: inspektor@teatrpolski.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:  

a. ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym Twojego 
uczestnictwa w wydarzeniach, spektaklach,  

b. w celu realizacji i na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego 
m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami 
wynikającymi z umowy oraz wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz 
statystycznych i analizy działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;  

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich  
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym 
wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych i barku zgodny na przetwarzanie danych będzie 
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w przedstawieniu;  

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu,  

10. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane do momentu ich usunięcia przez Administratora 
w związku z zakończeniem współpracy i upływem okresu przedawnienia roszczeń z niej 
wynikających oraz upływem ustawowych terminów, zgodnie z którymi Administrator jest 
zobowiązany do przetwarzania danych, np. wynikających z prawa podatkowego. 

 

 

 

Dyrektor Teatru Polskiego  
im. Hieronima Konieczki 
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