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Załącznik nr 1 do REGULAMINU ZAKUPÓW ONLINE THE DROSHKOOV THEATRE 

Obowiązek informacyjny – RODO 

Działając na podstawie przepisów 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 (tj. 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dalej: RODO) STOWARZYSZENIE THE DROSHKOOV 

THEATRE (dalej: STDT) jako podmiot odpowiedziany za organizację sprzedaży biletów na wydarzenia i 

imprezy organizowane przez STDT z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kręta 11 (w tym wydarzenia i 

imprezy pod szyldem „The Droshkoov Theatre”), a także podmiot odpowiedzialny za sprzedaż 

produktów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.tdt.zgora.pl, informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych kupującego bilet lub produkty (dalej: Kupujący) jest STDT ul. 

Kręta 11 65-770 Zielona Góra, nr KRS: 0000833369, NIP:9292034618 , REGON:38575308900000 

mail: tdt@zgora.pl, tel. 799 029 888.

2. STDT oświadcza, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach przetwarzania danych 

osobowych Kupującego należy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną (mailową), 

telefoniczną lub listownie – dane teleadresowe zawarto w pkt 1.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość 

rezerwacji biletów na wydarzenia i imprezy proponowane przez STDT.

4. Celem przetwarzania danych osobowych Kupującego jest wykonanie umowy sprzedaży biletów na 

wydarzenia i imprezy organizowane przez STDT, jak również wykonanie umowy sprzedaży 

produktów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.tdt.zgora.pl. jak również 

działania określone w pkt 4a niniejszego regulaminu. Przetwarzanie danych Kupującego jest 

niezbędne do realizacji wyżej wymienionej umowy. Powyższe dane osobowe wykorzystywane są 

wyłącznie do podjęcia niezbędnych czynności związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów oraz 

zakupem produktów. Zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail, dane teleadresowe, a także NIP (w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę).

4a.      STDT oświadcza, że do celów promocji swoich przedsięwzięć (również pod szyldem TDT) wykorzystuje 

materiały fotograficzne i filmowe, powstałe w trakcie imprez i wydarzeń – publikowane są one na 

łamach prasy, w materiałach audiowizualnych i mediach społecznościowych. 



5. Administrator oświadcza, że nie przekazuje/nie przekaże danych osobowych Kupującego innym

podmiotom (z zastrzeżeniem pkt 4a), ponadto dane powyższe nie będą przekazane do państwa

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmował wobec

Kupującego  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

6. Okres przechowywania danych Kupującego jest równy okresowi od zawarcia umowy sprzedaży 

biletów do zakończenia imprezy lub wydarzenia, których dotyczy dany bilet, powiększony o termin 

przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji powyższych przedsięwzięć, w tym  roszczeń 

publicznoprawnych (chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania), lub 

okres od zawarcia umowy sprzedaży produktów do upływu cywilnoprawnych terminów 

odpowiedzialności sprzedającego za produkt.  Powyższe nie dotyczy publikacji zdjęć, wykonanych 

w trakcie imprez w materiałach prasowych, oraz w mediach społecznościowych, służących celom 

promocyjnym STDT i TDT, które będą dostępne zgodnie z regułami działania mediów, w których 

się znajdą.

7. W związku z przetwarzaniem danych, Kupujący posiada następujące prawa:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych;

b) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, uzupełnienia i przenoszenia danych;

c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo  żądania ograniczenia przetwarzania danych.

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do „Regulaminu zakupów online The

Droshkoov Theatre” z dnia 08.10.2021 r. który jest udostępniany Kupującym. Potwierdzenie przez

Kupującego zapoznania się z powyższym regulaminem oraz jego akceptacji oznacza akceptację

zasad, wynikających z niniejszej klauzuli informacyjnej.

 Teatr Muzyczny – Gramy dla Ciebie … 




