
 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usługi Newsleter, w świetle 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)  

1. Kino Odeon jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez widza  

w procesie korzystania z newsletera, takich jak: imię̨, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu.  

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym  

z korzystaniem przez widza z systemu newsleter za pośrednictwem strony 

internetowej kinoodeon.pl, oraz adresów e-mail z domeną @kinoodeon.pl  jak 

również w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji i kontaktu  

z widzem.  

4. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest 

niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej .  

5. Widzowi udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przenoszenia, jak również wniesienia 

skargi do organu nadzorczego.  

6. Widz w każdym czasie może zrezygnować z usługi newsleter wysyłając  

na adres z którego otrzymuje newsleter wiadomość o treści „NIE”  

7. Dane osobowe przekazane w związku z korzystaniem z newsletera będą 

przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej, 

nie dłużej jednak niż do czasu rezygnacji o której mowa w ust. 6 powyżej  

8. Dane osobowe widza przekazane Kino Odeon nie będą udostępniane osobom 

trzecim za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Kino Odeon w celu realizacji 

usługi newsleter, z którymi jednak Kino Odeon zawarło umowę powierzenia.  

9. Kino Odeon zapewnia, że przekazane dane osobowe będą zabezpieczone środkami 

technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

poziom bezpieczeństwa danych osobowych.  

 


