
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

W związku z obowiązywaniem 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 jako RODO, niniejszym informujemy: 

 

1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą  

w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem 

email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe przekazane w związku z procedurą zwrotu kosztów za zakupione 

bilety przetwarzane będą w celu wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

oraz w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników 

administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz 

administratora usługi, w szczególności usługi związane z udostępnianiem systemów 

informatycznych, obsługą informatyczną, usługami hostingowymi. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres 

wskazany w przepisach prawa, w tym okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

7. Posiadają Państwo prawo do: 

a. dostępu do danych i informacji o przetwarzanych danych, 

b. sprostowania przetwarzanych danych, 

c. usunięcia danych, 

d. ograniczenia przetwarzania danych (gdy osoba, której dane są przetwarzane uważa, 

że CK ZAMEK przetwarza dane nieprawidłowe lub przetwarza je bezpodstawnie). 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa,  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zwrotu 

kosztów zakupionych biletów. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie 

możliwe dokonanie zwrotu kosztów za zakupione bilety.  

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 


