POLITYKA PRYWATNOŚCI
DEFINICJE
Administrator: Iławskie Centrum Kultury w Iławie z siedzibą przy ul. Niepodległości 13A,

14-200 Iława , tel. 89 649 16 31
Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: osoba z którą można się skontaktować w sprawie
przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod1@panetpol.pl
Polityka: niniejsza Polityka prywatności.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Serwisy: wydawane przez Administratora serwisy do których ma zastosowanie niniejsza
Polityka Prywatności
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku
usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
W związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w serwisie, a także
informacje o aktywności Użytkownika na stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe
zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z
Serwisu.
CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
Korzystanie z Serwisu
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
•

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana
Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO),

•

•

w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania
jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający
na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

Zakup biletów
Złożenie zamówienia (zakupu biletu) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem
jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w
celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie
pozostałych danych jest fakultatywne.
Dane osobowe są przetwarzane:
•

•

•

•

w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1
lit. c) RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający
na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji
zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

Formularze kontaktowe
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania
danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia
kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane:
•

•

w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający

na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników
pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

za

PLIKI COOKIES
Pliki cookies - czyli "ciasteczka" to niewielkie informacje wysyłane przez serwis
internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze,
laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
Cookies tzw. serwisowe są wykorzystywane przez Administratora przede wszystkim w celu
dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości
tych usług. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
•
•
•
•
•
•

pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
trwania sesji (ang. user input cookies);
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na
czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na
czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub
nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w
tym cookies:

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania ( np. zakup biletu i sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od
zakończenia roku obrachunkowego, przypadku rezerwacji biletów dane w tym zakresie
przechowywane są przez 2 lata liczone od daty seansu, odniesieniu do rozpatrywania
reklamacji i skarg – do 30 dni od daty złożenia reklamacji). Co do zasady dane przetwarzane
są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania
wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w
przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora.
Przechowywanie pozyskanych danych
Dokładamy wszelkich starań, aby twoje dane osobowe były:
– zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
– zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu znanym osobie je udostępniającej,
– przechowywane w czasie nie dłuższym niż jest to potrzebne,
– zbierane wyłącznie w niezbędnym i minimalnym dla danego celu zakresie
– przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację właściciela danych, a także ich
edycję/aktualizację,

– zabezpieczone przed dostępem osób i podmiotów niepowołanych (trzecich).

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją
wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub korzystając
z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
Przypadki szczególne
Są sytuacje, gdy nie będziesz mógł skorzystać z „prawa do bycia zapomnianym”. Będzie tak,
jeśli przetwarzanie twoich danych będzie niezbędne do:
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym na drodze prawnej
- korzystania z przysługującego prawa i wolności wypowiedzi i informacji
- wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
polskiego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych
służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, ,
podmioty świadczące usługi księgowe.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
ZMIANY DOTYCZACE POLITYKI PRYWATNOŚCI
W przypadku zmian w naszej polityce prywatności, użytkownicy w tym osoby których dane
zostały zgromadzone, zostaną o tym niezwłocznie poinformowani za pośrednictwem Serwisu.

