
                                                                                                                                              

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
w ramach systemu kupna/rezerwacji biletów 

 

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie; imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail  w celu prowadzenia 

działań marketingowych dotyczących wydarzeń realizowanych przez Centrum Aktywności 

Lokalnej w Kluczborku.  

Zapoznałam/em się z Regulaminem Internetowej Sprzedaży Biletów w Centrum Aktywności 

Lokalnej w Kluczborku. 

 

          (Check box)                                                                                                                    

 
 
 
 

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (“RODO") 
informujemy, że; 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku, 
ul. Pułaskiego 3, 46-200 Kluczbork, nr tel. 694-586-862, adres e-mail:  kino@kluczbork.pl 
2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, 
można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  
rodo@apawlowicz.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest świadczenie usług określonych                                 
w Regulaminie Internetowej Sprzedaży Biletów w Centrum Aktywności Lokalnej zgodnie z art. 535-555 
Ustawy Kodeks cywilny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy -                                    
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane                             
na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych 
realizowanych przez Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku. 
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane mogą być jedynie organom publiczny na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  
5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. 
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie                           
art.6 ust.1 lit. a RODO – dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 
prawa,   przysługuje Pani/Panu; 
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii 
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych  
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
• prawo do usunięcia danych 
• prawo do przenoszenia danych 



• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –                                        
w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 
• warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających  
• dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych. 
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


