
Oświadczenie w związku z udostępnianiem słuchawek  

na czas spektaklu „Hamlet” 
 

W związku z obowiązywaniem 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), dalej jako RODO, niniejszym informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, 

ul.27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury 

prowadzonym przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125. 

2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: rodo@teatr-polski.pl lub 

dzwoniąc pod numeru telefonu: 61 852 56 27. 

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. w celu 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona powierzonego 

Państwu mienia (słuchawek do spektaklu „Hamlet”). 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku 

konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń dane mogą zostać przekazane podmiotom 

obsługującym systemy informatyczne. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Posiadają Państwo prawo do: 

a.  dostępu do swoich danych – art. 15 RODO, 

b. sprostowania – art. 16 RODO 

c.  usunięcia – art. 17 RODO, 

d. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,  

e. wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora 

danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych: imienia i nazwiska oraz numeru PESEL jest konieczne do wzięcia 

udziału w przedstawieniu „Hamlet”, a ich niepodanie uniemożliwi Państwa udział w 

spektaklu. 

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania.  

10. Oświadczenia z Państwa danymi zostaną niezwłocznie zniszczone po zwróceniu słuchawek 

przez zespół pracowników Teatru w składzie: Sylwia Węcławek i Ewa Maria Zaradna.  

 

  


