KLAUZULA INFORMACYJNA
I. Administrator Danych Osobowych (ADO)
Spółka Apollo Film sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie ( ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków) wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000195528, jest
administratorem Pana/Pani danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W celu lepszej komunikacji oraz realizacji zadań mających na celu ochronę Pana/Pani danych w
Spółce wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych, z którą jest możliwość kontaktu
pod adresem email : ochronadanych@apollofilm.pl lub pisemnie kierując zapytanie na adres
siedziby spółki podany w pkt. I.
III. Cele i podstawy przetwarzania danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a—c oraz lit. f RODO1:
a) w celu realizacji postępowania reklamacyjnego;
b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w
rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) w celu zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży biletów;
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
f) Na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie newslettera, informacji przesyłanej
drogą elektroniczną oraz telefoniczną (również za pośrednictwem sms)
Dodatkowo informujemy, że przepisy obowiązującego prawa wymagają od nas przetwarzania
Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) organom ścigania w sytuacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
b) podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
tj. firmy prawnicze, obsługę informatyczną, administracja nieruchomości, firmy
consultingowo-doradcze, obsługa BHP;
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
Przechowujemy Pani/Pana dane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z
obowiązującymi przepisami, do końca upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń,
jakie mogą powstać w związku z realizacją celów określonych w pkt I oraz III, a w zakresie
newslettera, informacji przesyłanej drogą elektroniczną oraz telefoniczną (również za
pośrednictwem sms) do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
VII. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia swoich danych;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych;
f) prawo do przenoszenia swoich danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
VIII. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celów
określonych w pkt I oraz III.
IX. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli Pani/Pan uważa że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani złożyć
w tej sprawie skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
uprawnionego do kontroli przetwarzania danych osobowych.
X. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, profilowanie
Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

