Łódź, dn. _____________________

DANE KONTAKTOWE
uczestnika wydarzenia organizowanego przez Teatr Nowy w Łodzi

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………...
NR TELEFONU / E-MAIL …………………………………………………………………...
DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
jestem / nie jestem
osobą w pełni zaszczepioną przeciwko Covid-19
/niepotrzebne skreślić/

________________________________
(podpis uczestnika wydarzenia)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
podanych w oświadczeniu
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO,
informuję, że:
1.
2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93,90-402 Łódź.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach danych osobowych może być realizowany listownie na adres: Zachodnia 93, 90-402 Łódź bądź na adres mailowy:
iod@nowy.pl.

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu :

-

wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-

dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-

wykonania obowiązków prawnych (w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy
podatkowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ciążący na nas obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-

zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa mienia i osób, Administrator stosuje monitoring wizyjny (art. 6 ust. 1 lit. e). Zasady, tryb oraz podstawy stosowania
monitoringu wizyjnego umieszczone są w regulaminie pracy. W pozostałych przypadkach przetwarzania danych osobowych będziemy potrzebowali Państwa zgody(art.
6 ust. 1 lit. a RODO).

4.

Państwa dane osobowe mogą będą przekazywane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym
usługi niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji umowy, w tym podmiotom świadczącym usługi IT, hostingu, podmioty świadczące usługi prawne.

5.
6.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia bądź ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Jeżeli dane osobowe przetwarzane były
na podstawie zgody, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

7.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy
bądź świadczenia usługi. W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i aby przetwarzać Państwa dane będziemy wymagać
wyrażenia zgody.

8.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

