Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na
celu poprawę bezpieczeństwa Państwa danych. W Centrum Kultury „Muza” kładziemy duży nacisk na
zapewnienie najwyższych standardów w tym zakresie, w związku z tym przesyłamy Państwu informacje o
przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin.
Inspektorem danych osobowych Centrum Kultury „Muza” jest adwokat Agnieszka Lach Kancelaria Adwokacka ul.
Odrodzenia 25/3, 59-300 Lubin.
Skąd mamy Twoje dane?
Przekazałeś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego w siedzibie naszej firmy
lub podczas rejestracji za pośrednictwem naszego newslettera lub podczas rejestracji do systemu internetowej
rezerwacji i sprzedaży biletów na stronie www. ckmuza.eu.
Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację
umowy.
- w celu zapisania się do newslettera lub rezerwacji i sprzedaży internetowej na stronie www.ckmuza.eu
(adres e-mail).
- w przypadku wpisu poprzez formularz kontaktowy na stronie www.ckmuza.eu – (imię i nazwisko, adres email).
- w przypadku telefonicznej rezerwacji biletów ( imię, nazwisko, numer telefonu).
- w przypadku wynajmu sal, organizacji i współorganizacji imprez w Centrum Kultury „Muza” (imię, nazwisko,
adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, NIP, Regon, Pesel, adres e-mail, fax).
- w przypadku rezerwacji mailowej na adres rezerwacja@ckmuza.pl (imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie
numer telefonu).
- w przypadku wpisu poprzez formularze rozdawane uczestnikom zajęć, warsztatów, konkursów w naszym
ośrodku – (imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL).
Dodatkowo może być wymagane podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego (w szczególności prawa podatkowego).
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
- Przetwarzamy je w związku z realizacją zawartej umowy.
- Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują nas do przetwarzania Twoich danych
osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych.
Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały przekazane, nie dłużej niż do czasu
cofnięcia zgody do dysponowania tymi danymi.
Twoje dane będą przetwarzane w celu:
informowania Cię o naszych najnowszych ofertach, promocjach i wydarzeniach artystycznych,
organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć
udział,
windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,
archiwizacji.
Za Twoją wyraźną zgodą możemy przetwarzać dane w celu zapisywania danych w plikach cookies,
gromadzenia danych ze stron www, aplikacji mobilnych oraz wysyłki newslettera.
Jakie są Twoje prawa?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo do:
- żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych do innego Administratora danych,

- wniesienia skargi do Inspektora ochrony danych osobowych, a także cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie i bez podawania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kino@ckmuza.pl
Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających
nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym poczta, firmy kurierskie).
Twoje dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu, a także po jego ustaniu w związku
ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz w czasie zapewniającym
możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

