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Administratorem danych osobowych Klienta jest Agencja Artystyczna Wilga Karoliny Dominiczak z
siedzibą w Warszawie przy ul. Tuberozy 7, kod pocztowy 04-956, NIP 9521750932, Regon
146258060.

Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: bilety@sdmmyszkowski.com

Klient, poprzez kontakt z administratorem danych, może zażądać dostępu do swoich danych
osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub
może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają
anonimizacji.

Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera:
1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zapisu na Newsletter wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki Newslettera.
Oferty i promocje mogą być dobrane (sprofilowane) dla każdego z Klientów z osobna.

2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość
Klienta oraz adres IP z którego dokonano zapisu oraz potwierdzenia zapisu na Newsletter.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest:
a. Wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Klient,
który złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulamin kupna biletu w
portalu sdm-myszkowski.com, wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru na
formularzu rejestracji, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.
b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –
celem okresowego otrzymywania informacji o ofertach i promocjach dobranych dla
Klienta, zgodnie z Regulaminem sprzedaży w portalu sdm-myszkowski.com,
wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu zakupu biletu, a
następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.
4. Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kliknięcie w link anulowania
subskrypcji Newslettera zawartego zarówno w pierwszym e-mailu z potwierdzeniem zapisu
jaki i w e-mailu każdego następnego Newslettera.

Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu
nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony
jest na stronie https://uodo.gov.pl/

