Obowiązek informacyjny dla osób rejestrujących się na wydarzenie
TEDxPiotrkowskaStreet 2018 ‘Another Perspective’ poprzez system Evenea
Administratorem
Osobowych jest:

Danych Partner TEDxPiotrkowskaStreet firma Uniq
Concept
Hanna
Mazerant-Gryczyńska,
Kębliny, ul. Sianokosy 27, 95-001 Biała,
NIP: 7261775181, REGON: 470064065
W sprawach dotyczących ochrony tedxpiotrkowskastreet@gmail.com;
danych
osobowych
proszę
kontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail:
Dane osobowe przetwarzane są a) Koniecznością prawidłowego
przeprowadzenia procesu rejestracji. Na
na podstawie Rozporządzenia
podstawie art. 6 ust 1 lit. b.
Parlamentu Europejskiego i Rady
b)
Przepisami o rachunkowości zgodnie z art.
(UE)
nr 2016/679 z dnia 27
6 ust 1 lit. c.
kwietnia 2016 r. w sprawie
c)
a także w celu przesłania istotnych
ochrony osób fizycznych w
informacji dotyczących obecnego jak i
związku z przetwarzaniem danych
przyszłych wydarzeń oraz późniejszej
osobowych
i w sprawie
obsługi i rejestracji uczestników. Na
swobodnego przepływu takich
postawie art. 6 ust 1 lit. f.
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (w skrócie dalej RODO)
oraz w związku z:
Okres, przez który dane osobowe a) W zakresie danych związanych z
rozliczeniem – przez okres 5-ciu lat w
będą przechowywane wynosi:
przypadku konieczności wystawienia
faktury VAT
b) W zakresie pytań ankietowych – przez
okres 1 roku
c) W zakresie uzasadnionego interesu
Administratora Danych, m.in. informowania
uczestników o obecnym i przyszłych
wydarzeniach – do momentu odwołania
zgody
Podanie
Państwa
danych a) dobrowolne i odbywa się na podstawie
osobowych jest:
zebranej zgody z możliwością jej odwołania
w każdym czasie,
b) obowiązkowe gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie przepisów praw np. w
związku z koniecznością wystawienia
faktury VAT/rachunku,
Odbiorcami
Pani/a
danych będą podmioty uprawnione do uzyskania
osobowych będą:
danych osobowych na podstawie odrębnych
przepisów prawa, upoważnieni partnerzy
Administratora, dostawcy usług technicznych i

organizacyjnych,
wyłącznie
w
wydarzeń TEDxPiotrkowskaStreet;
Ponieważ
posiadanie
wyżej
wymienionych informacji wynika z
obowiązków
porozumienia
zawartego przez Administratora z
właścicielem licencji TEDx dla
TEDxPiotrkowskaStreet
to
podanie tych informacji jest:
Informacje o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji:

zakresie

niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
procesu rejestracji, przesłania istotnych
informacji dotyczących wydarzenia oraz
obsługi i identyfikacji uczestników.

nie będą podejmowane zautomatyzowane
decyzje (decyzje bez udziału człowieka), dane
nie będą podlegały profilowaniu.
Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do
dotyczących Państwa danych osobowych, o prawie ich sprostowania, usunięcia
danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem lub ograniczenia
przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

