
   

INFORMACJA DLA WIDZÓW   

 

 Współadministratorami danych osobowych w postaci wizerunku widzów są: Artpark sp. z o.o. z siedzibą w 

Cieszynie przy ul. Bielskiej 206, 43–400 Cieszyn („Artpark”) oraz Teatr Współczesnyz siedzibą w Warszawie 

(00-640), ul. Mokotowska 14,  („Teatr”), który wystawił w dniu 14.02.2019 roku  Spektakl pt. „Psie serce”  

(łącznie jako „Współadministratorzy”).  

 

 Wizerunek wybranych widzów może być przetwarzany dla celów transmisji oraz retransmisji Spektaklu.  

 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest (i) zgoda widza wyrażona dobrowolnie 

poprzez zakup biletu oraz udział w Spektaklu, (ii) wykonanie umowy sprzedaży biletów oraz (iii) prawnie 

uzasadniony interes Współadministratorów (np. w zakresie wzajemnego przekazywania nagrań pomiędzy 

stronami dla celów montażu czy uzgodnienia szczegółów transmisji) tj. odpowiednio art. 6 ust 1 lit. (a), (b), (f) 

Rozporządzenia 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”) w zw. z określonymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 

 Udostępnienie wizerunku przez widza jest dobrowolne, jednak stanowi ono wymóg udziału widza w 

Spektaklu.  

 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu będą użytkownicy strony 

internetowej themuba.com, na której transmitowane i retransmitowane będzie Spektakl, jak również osoby 

korzystające z usług partnerów serwisu themuba.com, którzy transmitują lub retransmitują Spektakl. 

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny dla realizacji celów 

transmisji i retransmisji, tj. przez okres maksymalnie 10 lat od daty zarejestrowania Spektaklu oraz przez okres 

dochodzenia roszczeń wynikających z przetwarzania Państwa wizerunku (tj. przez okres wynikający m.in. z 

przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 

 Przysługują Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: (i) 

prawo żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów, (ii) prawo do 

sprostowania danych, (iii) prawo do usunięcia danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, (iv) 

prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w RODO.  

 

 W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jednego ze 

Współadministratorów przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

Równocześnie wyrażona przez zakup biletu zgoda na przetwarzanie wizerunku dla w/w celów może zostać 

wycofana poprzez zwrot biletu w kasie do czasu rozpoczęcia Spektaklu (w takim wypadku zwrócona zostanie 

cena biletu). Wycofanie zgody na późniejszym etapie jest możliwe, jednak nie będzie skutkowało zwrotem 

ceny biletu. Wszelkie w/w żądania powinny być kierowane wyłącznie do Artpark, jako podmiotu 

dysponującego nagraniami Spektakli.   

 

 Informujemy, że Teatr oraz Artpark, jako współadministratorzy dzielą się obowiązkami wynikającymi z 

przepisów RODO, zgodnie z zawartym pomiędzy nimi Porozumieniem.  

 

 W przypadku naruszenia przez Współadministratorów – w zakresie ich odpowiedzialności wskazanej powyżej - 

przepisów RODO lub przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych widzów Spektaklu, w 

szczególności w zakresie przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o 

kontakt Artpark poprzez bow@themuba.com.  

 

*** 

 Niezależnie od powyższego, poprzez zakup biletu i uczestnictwo w Spektaklu udziela Pani/Pan Teatrowi oraz 

Artpark nieodpłatnej zgody (zezwolenia), bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wykorzystanie i 

rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku dla celów transmisji oraz retransmisji Spektakli na stronie 

internetowej themuba.com.  

 

 Udzielenie powyższej zgody obejmuje prawo do wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku w 

całości lub częściowo, samodzielnie lub łącznie z innymi materiałami, w tym z wizerunkami innych osób.  
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 Zgoda na wykorzystanie oraz rozpowszechniane wizerunku udzielona jest na okres niezbędny dla 

realizacji celów transmisji i retransmisji, tj. przez okres maksymalnie 10 lat od daty zarejestrowania Spektaklu. 

 

 


