Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań
prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności
na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w
wydarzenia

kulturalnego

organizowanego
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