
Klauzula informacyjna
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest  Chełmski Dom Kultury z siedzibą w
Chełmie,  Pl.  Tysiąclecia  1,  22-100  Chełm,  tel.  (82)563-02-65,  adres  email:
sekretariat@chdk.chelm.pl

2.  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  .  

3.  Dane osobowe będą przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do realizacji  umowy zakupu
biletów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych oraz w celach marketingowych (w tym handlowych). Dane osobowe
przetwarzamy do czasu zakończenia działań marketingowych przez Administratora danych
albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na ten cel –
w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
 w przypadku realizacji umowy przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych na celach  marketingowych art.  6

ust.1 lit. a) RODO 

5.  Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  mogą  być  podmioty,  które  na  podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem (w przypadku  przetwarzania
danych na podstawie zgody)

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której
dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości zawarcia umowy.

Zgoda  na  przetwarzanie  danych  w  celach  marketingowych  jest  dobrowolna,  przy  czym
konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości  otrzymywania
wiadomości marketingowych.

mailto:inspektor@cbi24.pl


Ponadto  informujemy,  iż  w związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  nie
podlega  Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym
przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22  ogólnego  rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych. 


