
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 zwanym RODO) informuję, iż: 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Muzyczny im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 785 58 11; 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@muzyczny.org; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług określonych w 

REGULAMINIE INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ TEATR 
MUZYCZNY na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru 
Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne 
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
Podmioty przetwarzające); 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu 
realizacji umowy; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu; 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a bez 
podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy; 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. 

 
 
 
Wiadomość została utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Teatru Muzycznego im. 
Danuty Baduszkowej w Gdyni. 
     
 
 


