Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych zbieranych podczas rezerwacji/zakupu
biletu/wejściówki w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2
Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie,
wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego osób
biorących udział w imprezach i seansach filmowych - na wypadek wykrycia, że osoba zakażona
wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu.
Dane te będą przetwarzane z najwyższą starannością, w związku z czym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
RODO informujmy, że:
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•

•

•

•
•

•
•

Administratorem tych danych osobowych jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w
Stargardzie (73-110) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; dane kontaktowe: tel. +48 91
578 32 31, sekretariat@sck. stargard.pl
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych - Panem Łukaszem Rozesłańskim, pod adresem iod@sck.stargard.pl lub w
siedzibie SCK.
Dane będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem na wypadek wykrycia, że w
imprezie plenerowych czy w seansie filmowym brała udział osoba zakażona wirusem
SARS-CoV-2. Podstawę prawną podania tych danych stanowią zalecenia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie oraz wytyczne Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
W stosownych przypadkach odbiorcami tych danych osobowych mogą być podmioty
upoważnione z mocy prawa oraz wykonawcy na podstawie zawartych z SCK umów w zakresie
niezbędnym do ich realizacji.
Dane będą przechowywane przez okres 21 dni od daty wzięcia udziału w imprezie plenerowej
czy seansie filmowym - po tym okresie będą usuwane przez Administratora.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania - lecz w ograniczonym zakresie w
związku z ewentualnie podejmowanymi działaniami Inspekcji Sanitarnej. Prawa te mogą być
realizowane w siedzibie SCK, pod numerem tel. +48 91 578 32 31 lub mailowo:
sekretariat@sck.stargard.pl
Każdej osobie, która uzna, że dane są przetwarzane wbrew przepisom, przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby: (1) której dotyczą, (2) dokonującej
zakupu/rezerwacji biletu/wejściówki, (3) która to jednocześnie może podawać dane innych
osób, dla których dokonywana jest przez nią rezerwacja czy zakup biletu/wejściówki.
Dyrektor
Stargardzkiego Centrum Kultury
w Stargardzie

