
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu rezerwacji jest Teatr
Groteska z siedzibą w Krakowie, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków, zwany dalej Teatrem lub 
Administratorem. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@groteska.pl, tel. 12 633 48 22.

Państwa dane są przetwarzane w celu:
1. Do przyjęcia grupowej rezerwacji biletów, a tym samym do zrealizowania umowy kupna-

sprzedaży biletów, która to umowa stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
(RODO* art. 6 ust. 1 lit. b). Podanie danych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia i 
zrealizowania umowy.

2. Dostarczania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Teatr, w tym informacji o 
charakterze handlowym lub marketingowym, o ile wyrazili Państwo na to zgodę, która jest 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (RODO* art. 6 ust. 1 lit. a). Podanie 
danych jest dobrowolne, ale też niezbędne do otrzymywania informacji, o których mowa w 
zdaniu poprzednim.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie RODO* art. 6 ust. 1 
lit. a, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo wglądu w Państwa dane i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych, o ile zrealizowanie tych praw nie będzie sprzeczne z obowiązkami 
nałożonymi na Administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwi to 
wykonanie celu, dla którego dane te są przetwarzane.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z 
mocy prawa.

Dane osobowe związane z rezerwacją są przechowywane przez nas do czasu zrealizowania rezerwacji
oraz w celach archiwalnych przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe związane z dostarczaniem informacji o wydarzeniach organizowanych przez Teatr i 
jego partnerów, w tym informacji o charakterze handlowym lub marketingowych są przechowywane 
do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Teatr Groteska nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym tzw. profilowania.

*) Rozporządzenie 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.


