
Szanowni Państwo, 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z wejścia w życie 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 i w sprawie            

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne         

rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", prosimy o zapoznanie się z poniższym           

komunikatem. 

Obowiązek informacyjny 

 W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku 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 i w sprawie swobodnego           

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o          

ochronie danych) "RODO" informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami         

dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych         

osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje          

dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w              

zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą,             

czy też z innych źródeł. 

 Administratorem danych osobowych uczniów, odbiorców usług i widzów Teatru         

Cortiqué Anny Niedźwiedź jest Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź z siedzibą w Poznaniu            

(60-854) ul. Petera Mansfelda 4, NIP:779-114-34-31, reprezentowaną przez Właściciela         

Panią  Annę Niedźwiedź-Strabel , wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej pod         

numerem 17446/2000/S. 

Dane kontaktowe Szkoły: ul. Petera Mansfelda 4, 60-854 Poznań, tel. kom. 511 901 162,              

adres e-mail: info@szkolabaletowa.poznan.pl 

 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej          

na adres: ul. Petera Mansfelda 4, 60-854 Poznań lub e-mail:          

ania@szkolabaletowa.poznan.pl. 



 W Teatrze powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się           

skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Petera Mansfelda 4, 60-854            

Poznań. 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f               

RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie            

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane: 

- przez Szkołę polegają na oferowaniu uczniom edukacji artystycznej, natomiast program           

nauczania opiera się na autorskiej metodzie szkoły sztuk, wprowadzającej uczniów w           

techniki baletowe potrzebne tancerzowi do wykonywania zawodu oraz kształcącej go w           

zakresie sztuk pokrewnych – akrobatyki, śpiewu, gry na instrumencie, scenografii, zajęć           

teoretycznych, 

- przez Teatr polegają na wystawianiu spektakli z udziałem uczniów Szkoły oraz            

organizowaniu występów spektakli gościnnych i innych wydarzeń artystycznych. Udział         

uczniów w profesjonalnych spektaklach teatralnych, traktowanych jako wydarzenie        

artystyczne, jest przede wszystkim narzędziem edukacji dziecka i sposobem kształtowania          

kompetencji społecznych. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie         

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i mieści się w zakresie          

działalności Szkoły i Teatru, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Szkoła           

i Teatr mogły dostarczać odbiorcom informacji w zakresie twórczości artystycznej i           

działalności edukacyjnej. 

Szkoła nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu          

ułatwiającym przeprowadzenie kampanii marketingowych.  

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu           

dostarczania widzom i odbiorcom kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach          

artystycznych oraz edukacyjnych realizowanych przez Szkołę i Teatr, jak również w celach            

statystycznych. 

  



Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez            

ucznia, odbiorcę i widza. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź z siedzibą w            

Poznaniu (60-854) ul. Petera Mansfelda 4. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Baletową Anny Niedźwiedź z           

siedzibą w Poznaniu (60-854) ul. Petera Mansfelda 4 przez okres niezbędny dla realizacji             

prawnie uzasadnionych interesów Szkoły. 

  

  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo          

do: 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: 

- kontakt e-mailowy pod adresem:  ania@szkolabaletowa.poznan.pl 

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szkoła Baletowa Anny 

Niedźwiedź z siedzibą w Poznaniu (60-854) ul. Petera Mansfelda 4. 

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie          

środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich          

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym        

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi        

przepisami. 

  

 


