
 
REGULAMIN  

zasad i warunków przyznawania 

Tytułu Honorowego Widza Teatru Muzycznego ROMA 

 
I. DEFINICJE / POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Następujące pojęcia występujące w Regulaminie oznaczają, co następuje: 

Regulamin – niniejszy Regulamin; 
Teatr – Teatr Muzyczny Roma, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, wpisanym do 
rejestru instytucji kultury pod numerem RIA/119/85, posiadającym numer NIP: 526-030-78-50,; 
Umowa – umowa obejmująca świadczenie przez Teatr usług określonych w części III Regulaminu za opłatą; 
Opłata - opłata określona w części II Regulaminu. 
Witryna - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.teatrroma.pl, i jej podstrony, której 
administratorem jest Teatr. 

2. Regulamin określa warunki przyznania tytułu „Honorowy Widz Teatru Muzycznego ROMA”, zwanego dalej 
„Honorowym Widzem”. 

3. Tytuł Honorowego Widza otrzymuje każda osoba fizyczna lub prawna, która zawrze z Teatrem Umowę oraz 
uiści opłatę, o której mowa w pkt II.4. Regulaminu. 

 
II. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY, OPŁATA 
 

1. Osoba zainteresowana otrzymaniem tytułu Honorowego Widza przesyła wypełniony i podpisany formularz, 
według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, dostępny w formie broszury lub na stronie internetowej 
Teatru, na następujący adres e-mail:sekretariat@teatrroma.pl lub na adres: ul. Nowogrodzka 49, 00-695 
Warszawa. 

2. Umowa zostaje zawarta po doręczeniu Teatrowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza i 
uiszczeniu Opłaty. 

3. Teatr rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, po otrzymaniu Opłaty na rachunek 
bankowy Teatru wskazany w pkt II. 5. 

4. Opłata jest ryczałtowa i jednorazowa i wynosi 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto. 
5. Opłaty należy dokonać na podany numer rachunku bankowego:25 1090 1043 0000 0001 4915 1869. 
6. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: Honorowy Widz (imię i nazwisko/firma). 
7. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 

 
III. ZOBOWIĄZANIA TEATRU 

 
1. Teatr zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Honorowego Widza: 

 

Świadczenia ciągłe (jeśli osoba, której 
dane dotyczą wyrazi na to zgodę) 

Świadczenia okresowe (2 sezony 
teatralne) 

Świadczenia jednorazowe 

imienna tabliczka na fotelu widowni 
Dużej Sceny, 
imienna tabliczka w foyer Teatru, 
umieszczenie imienia i 
nazwiska/nazwy firmy lub oznaczenie 
Honorowego Widza na stronie 
internetowej Teatru w zakładce 
TEATR/HONOROWY WIDZ 

zaproszenia na pierwszy 
przedpremierowy pokaz nowego 
musicalu (miejsca  w strefie I), 
spotkania z aktorami, 
zwiedzanie kulis Teatru, 

otrzymanie pamiątkowego certyfikatu 
potwierdzającego uzyskanie tytułu 
Honorowego Widza 
Złota Karta Musicalowa uprawniająca 
do rabatów (spektakle/koncerty) 

 
2. Teatr rozpoczyna realizację świadczeń po upływie terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w części 

V. 
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

mailto:_______@teatrroma.pl


1. Teatr Muzyczny ROMA z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 49, wpisany do rejestru instytucji 
artystycznych prowadzonym przez Biuro Kultury m.st. Warszawy pod numerem: RIA /119/85, NIP: 526-030-78-
50, nr REGON: 000278072 jest Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie przyznawania 
tytułu Honorowego Widza oraz realizacji świadczeń. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować́ się ̨ z powołanym 
inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@teatrroma.pl albo pisemnie, na adres siedziby Teatru, z 
dopiskiem „dane osobowe”. 

3. Teatr jest Administratorem danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(dalej także jako „RODO”) i gromadzi dane osobowe w celu: 
a) nadania tytułu Honorowego Widza i realizacji związanych z tym tytułem świadczeń – podstawą prawną 

przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. zawarcie i realizacja Umowy; 
b) umieszczenia danych osobowych obejmujących imię i nazwisko/nazwę firmy na stronie internetowej Teatru 

w zakładce Honorowy Widz Teatru oraz na tabliczce imiennej na fotelu widowni i we foyer Teatru – 
podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na umieszczenie danych 
we wskazanej lokalizacji. 

c) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Teatrze, w szczególności w 
zakresie rachunkowości i obowiązków podatkowych (np. wystawienie faktury VAT) – podstawą prawną 
przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. realizacja obowiązku prawnego; 

d) ustalenia i dochodzenia roszczeń́ lub dla obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną 
przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim 
jest podejmowanie czynności związanych z roszczeniami; 

e) obsługi reklamacji- podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja 
umowy (rezerwacji i sprzedaży) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes  
Administratora, jakim jest konieczność udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia reklamacji; 

f) marketingu produktów i usług oferowanych przez Teatr - podstawą prawną przetwarzania danych będzie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na wysyłkę informacji promocyjnych i reklamowych na kontakt mailowy. 

g) promocji działalności Teatru. Teatr będzie wykorzystywał dokumentację zdjęciową/ filmową wykonaną 
podczas wydarzeń organizowanych w ramach świadczeń Teatru określonych w Umowie w materiałach 
promocyjnych w formie zdjęć i materiałów audiowizualnych- podstawą prawną przetwarzania danych 
(wizerunek, imię i nazwisko, nazwa firmy) będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes 
Administratora jakim jest promocja jego działalności   

4. Teatr nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcom, chyba, że co innego wynika z przepisu prawa 
(np. rozliczenie wystawionej faktury) lub istnieje konieczność skorzystania z usług podwykonawców takich jak 
m.in. podmioty dostarczające usługi IT i dostarczające oprogramowanie komputerowe, podmioty świadczące 
usługi pocztowe lub kurierskie (o ile dochodzi do wysyłania przesyłek); podmioty świadczące usługi hostingu i 
poczty elektronicznej; podmioty świadczące usługi doradcze i prawne. Przetwarzanie danych przez te podmioty 
jest ograniczone obowiązującym przepisem prawa lub celem, w którym przekazano dane osobowe. 

5. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy/obsługi reklamacji a w 
przypadku wyrażenia zgody do momentu jej wycofania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać́ 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń́, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów prawa będą̨ przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów. 
Przetwarzanie danych w postaci adresu email w celu wysyłki materiałów promocyjnych i reklamowych będzie 
trwać do momentu wycofania zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo do wycofania zgody, 
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 
żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zakres każdego z powyższych 
uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość 
skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu 
ich przetwarzania. 

7. Zgodę na umieszczenie danych na stronie internetowej Teatru oraz na tabliczce imiennej na fotelu widowni i 
foyer Teatru, a także na wysyłkę materiałów promocyjnych można odwołać przesyłając żądanie na adres e-
mail: iod@teatrroma.pl albo pisemnie, na adres siedziby Teatru, z dopiskiem „dane osobowe”. 



8. Podanie danych osobowych przy przyznawaniu tytułu Honorowego Widza jest dobrowolne i niezbędne do 
realizacji celów określonych w pkt. 3 IV, niniejszego Regulaminu. 

 
 
V. PRAWO ODSTĄPIENIA 
 
Osoba fizyczna, która zawiera umowę z Teatrem zgodnie z niniejszym Regulaminem w celu bezpośrednio 
niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania 
jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania 
prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Witryny wraz ze wzorem formularza oświadczenia o 
odstąpieniu w przypadku odstąpienia od umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 
VI. REKLAMACJE 
 
1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniami nabytymi wraz z tytułem Honorowego Widza Teatru będą 

rozpatrywane przez Teatr w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez nabywcę. 
2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Kasie Teatru, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres 

Wydawcy: Teatr Muzyczny ROMA, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, z dopiskiem "Honorowy Widz Teatru -
reklamacja". 

 
VII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 
 
Wszystkie osoby, które nabyły tytułu Honorowego Widza Teatru na mocy regulaminu z dnia 9 grudnia 2014 r.  
zachowują swoje uprawnienia w zakresie świadczeń ciągłych na czas nieoznaczony. 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Teatr zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych 
zgodnie z Regulaminem.  Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania 
nowej wersji Regulaminu w Witrynie.  

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Teatru, w kasie Teatru oraz na stronie www.teatrroma.pl w 
sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. 

 



Załącznik do Regulaminu  
zasad i warunków przyznawania 

Tytułu Honorowego Widza Teatru Muzycznego ROMA 
 

Formularz  
HONOROWY WIDZ TEATRU MUZYCZNEGO ROMA  

 
Imię i Nazwisko:........................................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji:............................................................................................................................. 
 
Adres e-mail:................................................................................................................................................ 
 
Telefon:........................................................................................................................................................ 
 

   Zapoznałem się i akceptuję Regulamin zasad i warunków przyznawania Tytułu Honorowego Widza Teatru  
Muzycznego ROMA dostępny na stronie internetowej: www.teatrroma.pl 
 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko /nazwę firmy na: 

  stronie internetowej Teatru w zakładce Honorowy Widz Teatru  

 imiennej tabliczce na wybranym fotelu widowni Dużej Sceny  

 imiennej tabliczce w foyer Teatru  
 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych zawartych w formularzu w szczególności adresu e-mail w celu 
wysyłki materiałów promocyjnych i reklamowych Teatru (informacje o premierach i nowym repertuarze)  

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teatr dostępne są w Regulaminie w części IV 

 

  Wyrażam nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie, korzystanie i rozporządzanie przez Teatr moim 
wizerunkiem lub jego częścią zarejestrowanym i utrwalonym podczas wydarzeń organizowanych w ramach 
świadczeń Teatru określonych w Umowie w celu promocji działalności Teatru. 

 

  Chcę otrzymać́ fakturę̨ VAT  (opcjonalnie) 

 
Dane do fakturowania: …............................................................................................................................. 
 
….................................................................................................................................................................. 
 
Uwagi: …...................................................................................................................................................... 
 
….................................................................................................................................................................. 
 
 
 
____________________________ 
(podpis, data) 

http://www.teatrroma.pl/


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
Adres konsumenta(-ów) 
 

Teatr Muzyczny ROMA  
ul. Nowogrodzka 49 
00-695 Warszawa 
 

 
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

 
 
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od 

umowy o świadczenie następującej usługi Honorowego Widza Teatru. 

 

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….  

 

 

 

…………………………………… 

Podpis  

Mogą Państwo odstąpić od umowy o świadczenie usługi zawartej przez Internet za pomocą strony internetowej 
www.teatrroma.pl w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 
 

http://www.teatrroma.pl/

