OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Wydarzenia - Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckie 22G, dla
której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 000014128, NIP 725Sądowego prowadzi akta
rejestrowe pod nr KRS 000014128, NIP 725-14 -86 -825. Kontakt z Administratorem możliwy jest za
pośrednictwem nr tel.: (42) 676 27 53 / (42) 676 27 54
2. W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych, z
którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@sse.lodz.pl .
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu:
a. Organizacji, realizacji oraz dokumentowania i promocji Wydarzenia w oparciu o wyrażoną zgodę,
która jest niezbędna do uczestniczenia w Wydarzeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane przetwarzane będą przez cały czas trwania Wydarzenia, w tym również po jego ustaniu w
związku z czynnościami związanymi z Wydarzeniem.
b. wysyłania informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Organizatora – dla
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
ustawy Prawo telekomunikacyjne Administrator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie
podanych kanałów komunikacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W tym przypadku
Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
danych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z
organizowanym Wydarzeniem – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w
postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas
przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora
(np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) na podstawie zawartych umów
powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających bezpieczeństwo danych oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na
podstawie przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie odbywa się
na podstawie wyrażonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu organizacji i realizacji Wydarzenia jest
dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Wydarzeniu. Podanie danych osobowych w
pozostałych celach jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

