
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Fundacja Artysta

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest  FUNDACJA ARTYSTA  z siedzibą w (35-959) Rzeszowie
przy ul. Kopernika 1, gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas
danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres: biuro@akademiaartysta.pl z
dopiskiem „Dane osobowe” lub dzwoniąc na nr tel.  725 273 377. 

2. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (określane  jako  „RODO”)  oraz  krajowymi  przepisami
powszechnie  obowiązującego  prawa  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych  ,  także  ustawą  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze
zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności  w celu ochrony interesów osób,  których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

a)przetwarzane  zgodnie  z  prawem,  rzetelnie  i  w  sposób  przejrzysty  dla  osoby,  której  dane
dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b)zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej  
w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
c)adekwatne,  stosowne  oraz  ograniczone  do  tego,  co  niezbędne  do  celów,  w  których  są
przetwarzane („minimalizacja danych”);
d)prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby
dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie
usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
e)przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie
przechowywania”);
f)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą,  zniszczeniem lub  uszkodzeniem,  za  pomocą  odpowiednich  środków technicznych  lub
organizacyjnych („integralność i poufność”).

§ 2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej
1.  Dane  osobowe  użytkowników  są  zbierane  w  Sklepie  Internetowym  z  wykorzystaniem
następujących sposobów:

a) podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas procesu zakupu biletu;
b) zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika
lub Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem formularzy jest
dobrowolne,  aczkolwiek  niepodanie  wskazanych  w  na  stronie  Sklepu  Internetowego  oraz  
w  Regulaminie  Sklepu  Internetowego  danych  osobowych  niezbędnych  do  zawarcia  i  realizacji
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy.



§ 3 Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 a) realizacji usługi, w tym podejmowania czynności związanych z przeprowadzeniem transakcji
zakupu biletów oraz procesu reklamacji – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu,
 b) komunikacji z Użytkownikiem – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawie usprawiedliwiony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2.  Dane  osobowe  Użytkownika  lub  Klienta  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do
realizowanego celu, w tym do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie
danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym do momentu złożenia sprzeciwu
lub wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celach marketingowych.

§ 4 Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

1. Dane osobowe związane z wykonywaniem usługi elektronicznej polegającej na 
umożliwieniu złożenia zamówienia w Serwisie, obejmujące w szczególności: imię (imiona) i 
nazwisko (nazwiska), adres email, numer telefonu. Podanie tych danych jest wymogiem 
umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. W razie ich niepodania system nie będzie mógł 
przyjąć zamówienia.
2. W celach związanych z komunikacją - przede wszystkim Fundacja Artysta przetwarza imiona i 
nazwiska, numery telefonów, adresy email. Podanie tych danych jest dobrowolne.

§ 5 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
 

1. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych będą przetwarzane 
do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

§ 6 Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika
lub  Klienta  w  celu  marketingu  bezpośredniego,  osoba  której  dane  dotyczą  uprawniona  jest  
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
w tym również w zakresie profilowania.
2. W ramach celu przetwarzania polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego,
dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie zachowań Użytkownika lub Klienta
w ramach strony Sklepu internetowego (w tym w szczególności dokonanych zakupów konkretnych
towarów) oraz analizie  danych zebranych z  plików Cookies  i  na  tej  podstawie  dopasowywaniu
oferty towarów i usług Administratora. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo niepodlegania
profilowaniu,  w  tym  w  szczególności  prawo  do  złożenia  sprzeciwu  na  zasadach  opisanych  
w niniejszym paragrafie.
3. W  celu  realizacji  uprawnień,  o  których  mowa  powyżej,  można  kontaktować  się  
z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, za



pomocą danych kontaktowych na adres  Administratora wskazany na wstępie  niniejszej  polityki
prywatności.
4. Sprzeciw  przysługuje  także  w  innych  sytuacjach  opisanych  w  art.  21  i  22  RODO,  w
szczególności w związku ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Administrator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę
przetwarzanych  danych  osobowych  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych
ochroną,  a  w  szczególności  zabezpiecza  dane  przed  ich  udostępnieniem  osobom
nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator  odpowiednio  udostępnia  środki  techniczne  zapobiegające  pozyskiwaniu  
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem do nich.
3.  W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa,
Użytkownikowi  oraz  Klientowi  przysługuje  prawo  złożenia  skargi  do  Generalnego  Inspektora
Ochrony  Danych  Osobowych  (po  planowanej  zmianie  nazwy  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych).


