
Administratorem danych  
osobowych osób, które:
-dokonały subskrypcji fanpage 
poprzez kliknięcie ikony  
„Lubię to” lub „Obserwuj”
-opublikowały swój komentarz
jest Teatr Muzyczny Roma  

(dalej: Teatr), ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, 
e-mail: iod@teatrroma.pl

Odbiorcami danych osobowych 
są m.in. podmioty świadczące 
usługi  host ingu,  serwisu 
IT,   zarządzające fanpage 

i powiązanym serwisem Instagram czy tez 
podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne 
ułatwiające obsługę serwisów, oraz  podmioty 
świadczące usługi doradcze i prawne a także o ile 
zajdzie taka potrzeba podmioty świadczące usługi 
pocztowe i kurierskie, płatnicze. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być podmioty upoważnione do 
odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przysługują 
Pani/Panu następujące prawa: 
prawo dostępu  do  t reśc i 

danych, prawo do sprostowania danych, prawo 
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
FACEBOOK I INSTAGRAM  

Twoje dane osobowe 
przetwarzane będą w celu: 
-prowadzenia fanpage Teatru 
na portalu społecznościowym 

Facebook oraz powiązanego serwisu Instagram, 
na warunkach oraz na zasadach określonych 
przez Facebook Inc. na podstawie  art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes 
Administratora -promocja Wydarzeń oraz usług, 
a także komunikacja  poprzez komentarze, chat, 
wiadomości,
- w celach analitycznych dotyczących analiz 
funkc jonowania ,  popularnośc i ,  sposobu 
korzystania z fanpage’a na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes 
Administratora

Teatr występuję jako admini-
strator wyłącznie w stosunku 
do swojego profilu Facebook 
w zakresie wskazanym powy-

żej. Niezależnie od tego administratorem Twoich 
danych osobowych jest serwis Facebook wię-
cej informacji na ten temat znajdziesz na stronie  
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Dane osobowe są przechowy-
wane do momentu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu m.in. 
poprzez zmianę ustawień lub 

wypisanie się z fanpage’a, zmianę ustawień w 
serwisie facebook, a po upływie tego okresu przez 
czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowol-
ne, lecz niezbędne do realizacji 
celów wymienionych powyżej.


