Klauzula informacyjna z art.14 RODO dotycząca biletów VIP:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych Alter Art Festival Spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557 („Administrator”).
2.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożoną
przez Panią/Pana ofertę nabycia biletów wstępu do strefy VIP na imprezie masowej pn. OPEN’ER
FESTIVAL oraz w celu ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tych biletów wstępu.
3.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia
odpowiedzi na ofertę nabycia biletów wstępu do strefy VIP i ewentualnego wykonania z Administratorem umowy sprzedaży tych biletów (podstawa prawna).
4.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są nasi podwykonawcy bezpośrednio zaangażowani w wykonanie umowy nabycia i realizacji biletów wstępu do strefy VIP (np. Kasjerzy) oraz
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki.
Pani/Pana dane osobowe przekazywane Google LLC zabezpieczone są zgodnie z wymogami
określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na
mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA.
5.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na ofertę nabycia biletów wstępu do strefy VIP, a przypadku zawarcia umowy sprzedaży tych
biletów, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od tego przysługuje też Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

