
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NOWY TEATR Z SIEDZIBĄ W 
WARSZAWIE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WYDARZENIU UDOSTĘPNIANYM ONLINE 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) („RODO”) informujemy, że:  
 
0. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w związku z Pani/Pana udziałem w wydarzeniu  

(„Dane”) jest Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, wpisany 
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej: „Teatr”). 

1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: 
iodo@nowyteatr.org. 

2. W związku z udziałem Pana/Pani w wydarzeniu Teatr będzie przetwarzał następujące kategorie Danych: imię, 
nazwisko, pseudonim (nick), wizerunek, nr IP, informacje zawarte w cookies.  

3. Dane będą przetwarzane w celach:  przeprowadzenia i zapewnienia Pana/Pani udziału w  wydarzeniu (art. 6  
ust. 1 lit. a) i c) RODO),  informowania o wydarzeniu i jego promocji oraz w celach archiwalnych (art. 6  ust. 
1 lit. f) RODO), przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 
RODO. 

4.  Dane mogą być  przekazywane wyłącznie w celach wskazanych powyżej: 
1) innym uczestnikom/widzom wydarzenia (w tym na żywo poprzez komunikator internetowy oraz 

inne platformy internetowe, w szczególności Platformę VOD Teatru); 
2) podmiotom pośredniczącym w przeprowadzeniu wydarzenia (administratorzy komunikatorów i 

innych platform internetowych); 
3) podmiotom prowadzącym promocję wydarzenia i informującym o wydarzeniu, w tym 

administratorom portali społecznościowych; 
4) jednostkom administracji publicznej i samorządu terytorialnego   oraz instytucjom kultury i innym 

podmiotom zajmującym się archiwizowaniem i dokumentowaniem działalności kulturalnej.  
5. Dane  mogą również zostać przekazane do państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Ochrona zgodna z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, a także 
dochodzenie roszczeń związanych z ochroną przekazanych danych osobowych może być w związku z tym 
utrudnione lub niemożliwe.   

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych powyżej w ust. 4.  
7. Podanie Danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich 

przetwarzanie może spowodować niemożliwość uczestnictwa w wydarzeniu.  
8. Dane nie będą wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, a decyzje dotyczące Danych nie będą  

podejmowane  w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).  
9. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) sprostowania (poprawiania) danych;  
c) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem, ani 
na przetwarzanie danych na podstawie innej niż zgoda; 

d)  żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa).  
10. Wszelkie żądania lub pytania związane z przetwarzaniem Danych można kierować do Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych Nowego Teatru. 
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