
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze stacjonarnym zakupem biletów 

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 Państwa danych osobowych jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 

ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel. 89 527 59 58, e-mail: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl, 

dalej: Administrator. 

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

a) Rezerwacji i sprzedaży biletów w kasie biletowej 

Gdy dokonują Państwo rezerwacji biletów, przetwarzamy Państwa dane w zakresie imienia, 

nazwiska oraz numeru telefonu w celu rezerwacji biletów, potwierdzenia rezerwacji 

i sprzedaży biletów. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży 

biletów, a podanie danych jest obowiązkowe.  

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji umowy 

sprzedaży z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń. 

b) Poinformowania o odwołaniu albo przełożeniu spektaklu 

Jeżeli kupili Państwo bilet na spektakl w naszym Teatrze, możemy wykorzystywać podane 

dane osobowe w celu poinformowania Państwa o odwołaniu lub zmianie terminu 

spektaklu, co jest naszym uzasadnionym interesem. Dane będziemy przetwarzać do czasu 

odbycia się spektaklu. 

c) Wystawienia faktury VAT 

Jeżeli wystąpią Państwo z żądaniem wystawienia faktury VAT, przetwarzanie Państwa 

danych będzie naszym obowiązkiem prawnym, w szczególności w zakresie ustawy 

o rachunkowości. W tym przypadku podanie danych jest obowiązkowe, a dane będziemy 

przechowywać przez okres 5 lat. 

d) Prowadzenia bazy Klientów 

Teatr prowadzi bazę Klientów w systemie elektronicznym, która umożliwia i usprawnia 

rezerwację oraz sprzedaż biletów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Dane 

będziemy przetwarzać do czasu wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych. 

e) 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). 

 

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

dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, a także ewentualnie 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa i z zachowaniem zasad poufności. 
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4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu 

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. 

5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod 

adresem e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora. 
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