
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NOWY TEATR  
NA PODSTAWIE PODPISANEJ UMOWY 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-

513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej: 
„Teatr”). 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org. 
 

3. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji 
umowy, a także celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Teatrze oraz celach wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów Teatru, w szczególności poprzez:  
1) umieszczenie danych osobowych na liście osób upoważnionych do otrzymania dostępu do pomieszczeń Teatru; 
2) udostępnienie ich w niezbędnym zakresie Urzędowi m.st. Warszawy w celu umieszczenia ich w publicznym Centralnym 

Rejestrze Umów prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy  
 przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.  
 

4. Informujemy, że Nowy Teatr nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, a także, że 
Teatr nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane. 

 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z umowy.  

 
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) sprostowania (poprawiania) danych; 
c) żądania usunięcia lub ich przetwarzania; 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru. 
 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje niemożliwość zawarcia i wykonania umowy.  
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