POLITYKA PRYWATNOŚCI
Obowiązująca od 25 maja 2018 r.
Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych w związki z korzystaniem ze Strony www.wck.org.pl jest
Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą w Wejherowie, 84-200 przy ul. Sobieskiego 255,
zwany dalej Administratorem
I. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony www.wck.org.pl
W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony www.wck.org.pl Administrator zbiera
dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych na Stronie, a
także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe
zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez
Użytkownika ze Strony.

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na stronie www.wck.org.pl
1. Korzystanie ze Strony
Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i Sprzedaży biletów
w Serwisie sprzedaży i rezerwacji biletów – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
polegający na ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w
celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.

2. Rejestracja na Stronie
Osoby, które dokonują rejestracji na Stronie, proszone są o samodzielne podanie danych
niezbędnych do rezerwacji lub zakupu biletów. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska,
adresu poczty elektronicznej, telefonu jest obowiązkowe, tzn. ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości rezerwacji lub zakupu biletów.
Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na Stronie – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników na Stronie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
polegający na ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania
danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.
Jeżeli Użytkownik umieszcza na Stronie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich
imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod
warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
3. Składanie zamówień (korzystanie z płatnych usług na Stronie)
Sprzedaż Biletu Użytkownikowi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie
zamówienia wymaga podania adresu poczty elektronicznej w procesie zakupowym. Podanie
danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych
fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników na Stronie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
polegający na ochronie jego praw.

4. Marketing.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na:
- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w
niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i
usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) (usługa newslettera).
W celu realizowania działań marketingowych Administrator nie wykorzystuje profilowania.
Oznacza to, że Administrator nie korzysta z automatycznego przetwarzania danych.
5. Reklama
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku
z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie
jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu
odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.
1 lit. f) RODO ).

6. Newsletter
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę
newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich
niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego
wysyłki.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera –
podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Marketing bezpośredni
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do
kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są
podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym
zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

8. Portale społecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil
Wejherowskiego Centrum Kultury prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane
te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Strony, a także udzielania
odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz
niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie,
w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem tzw. Messengera portalu Facebook dotyczą
reklamacji.

9. Pliki cookies oraz podobna technologia
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego
Stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W
niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych
podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony.

a) Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W
związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne
oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp
do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu
obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
trwania sesji (ang. user input cookies);
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na
czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na
czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub
nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w
tym cookies:
* Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy
sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów
dotyczących funkcjonowania Serwisu).

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od okresu utrzymywanie Konta
Użytkownika. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta i niezwłocznie usuwane
lub nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego likwidacji. Nadto dane są usuwane lub
nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także
na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania,
dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IV. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane
Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie
kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w
zakładce Kontakt Strony wck.org.pl

V. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego
danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie
odbywa się w związku
z uzasadnionym interesem administratora.
Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą
prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z
realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w też tutaj.

VI. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych
służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności,
podmiotom świadczącym sprzedaż biletów firmy badawcze, podmioty świadczące usługi
księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie
usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym
podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na

danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych
pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.

IX. IODO - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail iod@um.wejherowo.pl lub tel.: 58 677 71 37 w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
………………………………………………………………………………………………………….
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Obowiązująca do 24 maja 2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wejherowskiego Centrum Kultury strona www.wck.org.pl
I. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która
określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników
usług(i) świadczonej przez Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą Wejherowie przy ul.
Sobieskiego 255 , o numerze NIP: 588-10-06-352, oraz sposób ich przetwarzania.
II. Dane osobowe
Wejherowskiego Centrum Kultury dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis
www.wck.org.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie
zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że
poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez www.wck.org.pl plików
cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz
proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi.
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność,
którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do Wejherowskiego Centrum Kultury przy
okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony
zawierające te dane. Wejherowskiego Centrum Kultury nie ma możliwości zabezpieczenia
Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam
nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.
Cookies (Ciasteczka)
Wejherowskiego Centrum Kultury zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies
podczas korzystania ze strony internetowej www.wck.org.pl. Cookies, czyli małe pliki
tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do
wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych
lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z
dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany
ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.
Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać
poprawnie.
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do
Wejherowskiego Centrum Kultury wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego
adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do
listy mailingowej serwisów.
Wiadomości
Wejherowskiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości,
osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych
danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości
Wejherowskiego Centrum Kultury rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego
serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np.
życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje,

reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają
wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Wejherowskiego
Centrum Kultury
Inne formularze
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do
Wejherowskiego Centrum Kulturyi dotyczące usług, produktów, serwisów
nieobsługiwanych przez Wejherowskiego Centrum Kultury nie podlegają „Polityce
Prywatności”.
IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
Wejherowskiego Centrum Kultury zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe
realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), dalej "RODO"
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.Użytkownik ma prawo w każdym

czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres
wck@wck.org.pl
Wejherowskiego Centrum Kultury stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem
jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym
dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
V. Zmiany Polityki Prywatności
Wejherowskiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Wejherowskiego
Centrum Kultury obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki
Prywatności, Wejherowskiego Centrum Kultury będzie informować na stronach serwisu.
VI. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Wejherowskiego Centrum
Kultury prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu wck@wck.org.pl

