POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONA INTERNETOWA

OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE

Moje dane i zgody
Zgoda na zbieranie danych:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania
przeze mnie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności
oferowanych przez Operę na Zamku w Sczecinie, w tym zapisywanych w plikach cookies w
celach marketingowych przez Operę na Zamku w Szczecinie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać korzystając z
narzędzia dostępnego tutaj, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Korzystając z naszych usług (dalej łącznie „Usługa”), powierzasz nam swoje informacje. W
ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzasz również
naszym zaufanym partnerom, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi
współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci
Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych.
Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu
oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne
zapoznanie się z tym dokumentem.
JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług Opery
na Zamku w Szczecinie. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci Usług
np. adres e-mail, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w
naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po
naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorami Twoich danych jest Opera na Zamku w Szczecinie
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH ORAZ JEGO DANE KONTAKTOWE:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla Opery na Zamku w Szczecinie. Jest to
osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli
chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych
wskazanych poniżej:
JAKIE SĄ CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I
PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:
Cele przetwarzanie danych:
1 wykonanie umowy na linii Opera

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO Do czasu wygaśnięcia danej
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Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

usług administratora (dalej
również „marketing własny”).

CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA DANYCH?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np.
organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie
prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w
niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia
Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.
Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych Usług.
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych
osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 prawo żądania sprostowania danych
 prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo
skorzystać z poniższych praw:

- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej
usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać
z poniższych praw: prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te
dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z
Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).
INFORMACJA O „COOKIES”
COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych
podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie,
smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Opera na Zamku w Szczecinie.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą
identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to
umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików
cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony
internetowe.
DLACZEGO Z TEGO KORZYSTAMY?
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:


świadczenia usług;



dostosowywania zawartości serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;



tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;



realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety
temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający
zainteresowania odbiorców.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze
rodzaje tych plików:


sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej);



stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich
następujące rodzaje:


niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania;



pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania



wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych i aplikacji;



funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji
itp.;



reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań;



statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych
podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych
serwisach.

ZMIANY
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

