INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NOWY TEATR Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA
PODSTAWIE PODPISANEJ UMOWY I PISEMNIE WYRAŻONEJ ZGODY NA ICH PRZETWARZANIE
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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej:
„Teatr”).
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org.
Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) oraz lit. f) RODO, w celach informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych, dokumentalnych związanych z działalnością Teatru, w celach niezbędnych do wykonania
podpisanej przez Pana/Panią umowy, w celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Teatrze, w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Nowego Teatru związanych z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie Nowego Teatru oraz w celach związanych z organizacją wyjazdów związanych z działalnością
Nowego Teatru, w szczególności poprzez:
1) udostępnianie w Internecie, w szczególności na stronie internetowej Nowego Teatru oraz na oficjalnym profilu
Nowego Teatru w portalu społecznościowym Facebook.com lub Instagram, a także udostępnienie w drukowanych
materiałach promocyjnych i informacyjnych Teatru,
2) udostępnianie podmiotom prowadzącym działalność kulturalną lub edukacyjną, innym podmiotom
współpracującym z Teatrem oraz podmiotom zajmującym się działalnością promocyjną, w tym m.in. działalnością
promocyjną w prasie oraz Internecie;
3) udostępnianie instytucjom zapraszającym Nowy Teatr,
4) udostępnianie podmiotom, za pośrednictwem których Nowy Teatr lub instytucje zapraszające, o których mowa w
pkt. 3 powyżej, organizują wyjazdy związane z działalnością Nowego Teatru, w szczególności podmiotom
świadczącym usługi przewozu, przelotu, usługi ubezpieczeniowe lub usługi związane z zapewnieniem noclegu;
5) umieszczenie na identyfikatorze karty dostępu do pomieszczeń Nowego Teatru oraz na liście osób uprawnionych do
dostępu do poszczególnych pomieszczeń Nowego Teatru,
6) udostępnienie ich w niezbędnym zakresie Urzędowi m.st. Warszawy w celu umieszczenia ich w publicznym
Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy;
przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
W związku z powyższym, dane osobowe mogą również zostać przekazane do państw trzecich, tj. państw niebędących
członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych będących siedzibą Facebook
Inc. oraz Instagram lub państw trzecich, w których siedzibę mają instytucje zapraszające. 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.
Informujemy, że Nowy Teatr nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego kierowanego
wobec Pani/Pana, a także, że Teatr nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia przedawnienia roszczeń związanych z podpisaną umową lub
cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) danych;
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może
spowodować niemożliwość zorganizowania wyjazdu na zaproszenie instytucji zapraszającej lub niemożność promowania
wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Nowy Teatr.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących
do szczególnej kategorii), ale 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.
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