INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WIDZÓW TEATRU AST
w związku z podjęciem działań prewencyjnych n dla zapewnienia bezpieczeństwa widzów Teatru AST oraz
w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) – „Rozporządzenie
Ogólne”, tzw. ROD, Administrator Danych informuje:
Administrator danych: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków (zwana dalej AST lub Uczelnią).
Inspektor Ochrony Danych: w AST powołano osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, do której można kierować pytania, wnioski, żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, na
adres: dane.osobowe@ast.krakow.pl tel. 12 362 71 17, pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych, AST
Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków.
Cel przetwarzania danych: zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń, pracownikom,
współpracownikom AST, zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, ochrona zdrowia i życia osób,
których dane dotyczą.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w związku z ustawą
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 9 ust. 2 lit. c
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody i art. 9
ust.
2
lit.
i RODO - przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia
publicznego.

Okres przechowywania danych: dane dotyczące sytuacji zdrowotnej i dane kontaktowe zawarte w składanych
przez widzów oświadczeniach są przechowywane 14 dni od wydarzenia, tj. udziału w spektaklu, a następnie
niszczone. W prawnie uzasadnionych przypadkach dane mogą być przetwarzane do czasu: ustania celu
przetwarzania, wykonania obowiązków nałożonych na Administratora wynikających z przepisów prawa.

Udostępnianie danych: dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
i podległym mu służbom SANEPID w przypadku wykrycia osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2, która
brała udział w danym wydarzeniu.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, w oparciu o podane dane nie są podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany. Dane nie są przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej.

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może jednak spowodować brak możliwości udziału
w
wydarzeniu artystycznym/spektaklu.

Prawa osób, których dane dotyczą: osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora
(AST) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

