
 
 

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 
 
Prezenta informare stabilește principiile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal de către Teatrul 
Szigligeti (în continuare Teatrul). 
 
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: Teatrul prelucrează doar datele cu caracter personal care sunt absolut 
necesare pentru prestarea serviciilor de către Teatru. Temeiul legal al prelucrării de date cu caracter personal este 
consimțământul vizitatorilor site-ului, respectiv îndeplinirea obligațiilor legale de către Teatru. 
 
Participarea la evenimentele Teatrului reprezintă apariție publică. Cu participarea la evenimente, utilizatorii (spectatorii) 
iau la cunoștință faptul că în unele cazuri, se vor realiza înregistrări foto sau video, urmând a fi publicate pe platformele 
proprii, online și offline, ale Teatrului. Înregistrările vor fi păstrate în condițiile legilor în vigoare. Teatrul poate ape la la 
terți pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, însă numai în condițiile în care practicile terților de prelucrarea și 
securizare a datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legale în materie. 
 
Participanții la evenimentele Teatrului care nu doresc ca înregistrările foto sau video pe care apar să fie date publicității 
sunt rugați să semnalizeze acest lucru la adresa pr@szigligeti.ro. 
 
Cu ocazia achiziționării biletelor online pentru spectacolele organizate de către Teatru este necesară colectarea datelor 
cu caracter personal ale clienților (nume, număr de telefon, adresa e-mail, adresă). Persoana care prelucrează datele: 
Biletmaster S.R.L. (Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 10/6, Nr. Reg. Com. J12/174/2015). 
 
Persoana împuternicită de către teatru în privința newsletterului este The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De 
Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), care stochează datele pe pagina www.mailchimp.com. Termenul în 
care se prelucrează datele: până la retragerea consimțământului de către vizitatorul site-ului.  În privința newsletterului 
teatrul solicită vizitatorilor doar numele și adresa de e-mail, informații absolut necesare pentru prestarea serviciilor. 
 
Datele operatorului: 
Denumire: Szigligeti Színház 
Sediu: 410021 Oradea, Piata Regele Ferdinand I., nr. 6., jud. Bihor, România 
Telefon: 0040 359 800 533 
E-mail: pr@szigligeti.ro | titkarsag@szigligeti.ro  
 
 


