INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM
PRZEZ MAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IM. JANA KIEPURY DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH W ZAKRESIE
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2

1. Niniejsza Informacja dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji
na temat stanu zdrowia widzów, kontrahentów, pracowników, współpracowników, artystów, wykonawców,
zleceniobiorców i innych osób przebywających na terenie obiektu.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119) – w dalszej części zwanego ,,RODO”.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, z siedzibą
ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
4. Kontakt z Administratorem w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych odbywa się za pośrednictwem
e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych: (i) przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); (ii) przetwarzanie
jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1
lit. d RODO); (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do żądania składania oświadczeń
dotyczących stanu zdrowia osób, na rzecz których Administrator ma świadczyć usługi lub osób, które świadczą usługi
na rzecz Administratora, a także do uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora
działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.
7. Pozyskanie i przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą, a także zapewnienia
bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom i kontrahentom, widzom, artystom, wykonawcom,
zleceniobiorcom oraz innym osobom przebywającym na terenie obiektu Administratora.
8. Podanie Pani/Pana danych w zakresie związanym z oświadczeniem dotyczącym stanu zdrowia jest konieczne
dla wykonania przez Administratora zadań związanych z celem przetwarzania danych oraz dla Pani/Pana uczestnictwa
w wydarzeniu.
9. Administrator może ujawnić dane osobowe wyłącznie uprawnionym organom administracji publicznej,
w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym lub porządkowym. Pozyskane
dane nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom.
10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są
przetwarzane, wynoszący dwa tygodnie od dnia Pani/Pana udziału w wydarzeniu.
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo
żądania: (i) dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO; (ii) ich sprostowania, w granicach art. 16
RODO; (iii) ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO; (iv) ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18 RODO;
(v) przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO; (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
12. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez nadesłanie żądań Inspektorowi Ochrony
Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@mteatr.pl lub poprzez nadesłanie żądania
pocztą na adres siedziby Administratora.
13. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

