
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  
uczestników spektakli/wydarzeń teatralnych 

w Teatrze Polskim w Poznaniu, 
 w związku z wypełnianiem  

oświadczenia związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się  
wirusa SARS-CoV-2 

 
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych oraz w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy: 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 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, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury UM 
Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z 
wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: rodo@teatr-
polski.pl. 

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, a dla ewentualnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących 
zdrowia) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g, i RODO, oraz 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. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej 
celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, 
których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom 
Administratora.  

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku potwierdzenia zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, u uczestnika lub osoby z obsługi spektaklu/wydarzenia teatralnego, Administrator ma 
obowiązek udostępnić listę uczestników i osób z obsługi odpowiedniej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

5. W wyjątkowych przypadkach dane mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi hostingowe. 
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. 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. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w przedstawieniu/wydarzeniu kulturalnym, a 
ich niepodanie uniemożliwi Państwa udział w spektaklu/wydarzeniu kulturalnym. 

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania.  

11. Oświadczenie z Państwa danymi będzie przechowywane przez okres 2 tygodni, od dnia zakończenia 
wydarzenia teatralnego/spektaklu i zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Biura Obsługi 
Widzów. 
 

 


