
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z założeniem konta w systemie 

sprzedaży internetowej oraz zakupem biletów on-line 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. 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 (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 

Olsztyn, dalej: Administrator. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać poprzez e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pl lub 

korespondencyjnie na adres podany powyżej. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) Założenia konta w systemie sprzedaży internetowej 

Zakładając konta użytkownika w systemie sprzedaży internetowej wyrażają Państwo zgodę 

na przetwarzanie przez nas Państwa danych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane 

będziemy przetwarzać w celu założenia konta, które umożliwi internetowy zakup biletów, 

do czasu wycofania zgody. 

b) Internetowej rezerwacji lub sprzedaży biletów 

Jeżeli rezerwują lub kupują Państwo bilety korzystając z systemu sprzedaży internetowej, 

przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy, czyli rezerwacji lub 

sprzedaży biletów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji umowy, 

a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania umowy. 

c) Przesyłania informacji marketingowych i reklamowych 

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje o organizowanych przez teatr 

spektaklach, wydarzeniach czy obowiązujących zniżkach lub promocjach, to Państwa dane 

będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane będziemy 

przetwarzać do czasu odwołania przez Państwa zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, 

a jeżeli nie jej Państwo nie wyrazicie to nie będziemy wysyłać Państwu informacji 

marketingowych i reklamowych. 

d) Zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa (COVID-19) 

Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mail  

będziemy przetwarzać w celu  skontaktowania się z Państwem w przypadku stwierdzenia 

lub podejrzenia zarażenia COVID-19 na terenie teatru. Przetwarzanie tych danych jest 

obowiązkowe i niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób 

fizycznych. Natomiast pomiar temperatury ciała będzie przetwarzany ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona 

przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Dane osobowe i 

kontaktowe będziemy przetwarzać przez dwa tygodnie, licząc od dnia, w którym je 

odebrano (daty spektaklu). 

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności 

dostawcom odpowiedzialnym z obsługę systemów informatycznych, systemów bankowych czy 

serwisu płatności internetowych, a także ewentualnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

5. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 



a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

b) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

wysyłając wiadomość na adres e-mail: rezerwacje@teatr.olsztyn.pl Odwołanie zgody pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonywał Administrator przed jej 

odwołaniem. 

c) prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach 

informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy. 

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w Warszawie. 
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