
KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH 
- REZERWACJA BILETU ONLINE NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ 
PŁAOCKĄ ORKIESTRĘ SYMFONICZNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO 
 
Informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda 
Lutosławskiego z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock zwana dalej Administratorem; 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 
skontaktować poprzez email sekretariat@orkiestraplock.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych . 

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) w celu rejestracji konta i obsługi transakcji rezerwacji biletu online na wydarzenia 
organizowane przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego 
c) w celu promocji oferty działań realizowanych w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. 
Witolda Lutosławskiego 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
zgoda, realizacja zadań własnych Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego 
wynikających z Statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego i ustawy o 
działalności instytucji kultury, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych  jest możliwy: drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie Płockiej 
Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, korespondencyjnie na adres siedziby 
Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 
 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wydarzenia, na które 
dokonano rezerwacji lub zakupu online biletu a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia 
roszczeń cywilnoprawnych lub odwołania zgody, w zależności od tego który z tych okresów 
nastąpi później. 

 


