
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA NEWSLETTER 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Filharmonia Kameralna im. Witolda 
Lutosławskiego z siedzibą w Łomży przy ul. Zawadzkiej 1, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 24 
81,  

Z administratorem można kontaktować się: 

− pod adresem korespondencyjnym: ul. Zawadzka 1, 18-400 Łomża. 
− pod adresem poczty elektronicznej: biuro@filharmonia.lomza.pl 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować              
w następujący sposób: 

− listownie na adres: ul. Zawadzka 1, 18-400 Łomża 
− przez e-mail: iod@filharmonia.lomza.pl 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna 
przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci newsletter, na który się 
zapisałeś. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie 
uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym 
informacji na temat istotnych wydarzeń organizowanych przez Filharmonię Kameralną 
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Wyraziłeś swoje zainteresowanie tymi 
informacjami poprzez zapisanie się na newsletter. 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie 
sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy wydawać 
newsletter). 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

− prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, 
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− prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
− prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
− prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

Prawo wyrażenia sprzeciwu 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email: iod@filharmonia.lomza.pl lub 
poprzez link umieszczony w każdej wiadomości od nas zawierającej wybrany newsletter. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą              
w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób: 

1) Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
2) Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 
3) Telefonicznie: (22) 531 03 00. 

7. Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie 
możliwe przekazywanie Newslettera. 
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