KLAUZULA INFORMACYJNA:
Uczestnicy Pomorskiego Road Show 2022
Informacje o Administratorze Danych Osobowych.
Administratorem Danych Osobowych jest Infoshare Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588009, NIP: 9571082154.
Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres do korespondencji:
Infoshare Sp. z o.o. ul. Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk
lub wysyłając email na adres kontakt@infoshare.pl albo poprzez przesłanie wiadomości e-mail na inne adresy
kontaktowe wskazane na stronie WWW pod adresem https://infoshare.pl/roadshow/
Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.
Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. W temacie zagadnień dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Infoshare Sp. z o.o. możesz się skontaktować z naszym Inspektorem
Ochrony Danych przesyłając email na adres iod@Infoshare.pl lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną
korespondencję na adres korespondencyjny:
Infoshare Sp. z o.o.; Inspektor Ochrony Danych; Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk; Polska.

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.
# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

1. Realizacja umowy

realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane Do czasu zgłoszenia
dotyczą (art. 6(1)(b) RODO) w związku z udziałem w
żądania usunięcia danych
Meetupie
nie krócej niż okres
realizacji zobowiązań

2. Działania
marketingowe

udzielona zgoda (art. 6(1)(a) RODO)w związku z
prowadzeniem działalności marketingowej.

Do czasu wycofania zgody

3. Ochrona roszczeń

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6(1)
(f)) odpieranie lub dochodzenie roszczeń

przez okres trwania
wymagalności
ewentualnych roszczeń

Informacje o odbiorcach danych osobowych.
Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
-

upoważnionym pracownikom i współpracownikom Infoshare Sp. z o.o.;

-

podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Infoshare Sp. z o.o. w tym: usługi prawne,
informatyczne, marketingowe, statystyczne, analityczne oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

-

Partnerowi Pomorskiego Road Show 2022r. tj. Agencji Rozwoju Pomorza SA.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do świadczenia usług na rzecz Infoshare Sp. z o.o. i zgodnie z regulaminem uczestnictwa w
meetapach Pomorskiego Road Show 2022.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych,
następujące prawa:
-

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie
niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;

-

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;

-

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

-

prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;

-

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Infoshare Sp. z o.o.;

-

prawo do ograniczenia przetwarzania;

-

prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie
zgody lub umowy;

-

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Informacje o obowiązku podania danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w niniejszej
Klauzuli jako realizacja umowy - jest warunkiem realizacji usług przez Organizatora w tym umożliwienia
Pani/Panu udziału w meetapach Pomorskiego Road Show 2022.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach personalizowania marketingu usług
i produktów kierowanych do Pani/Pana, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie spersonalizowana
reklama usług i produktów Organizatora, przesyłana na podany adres e-mail i/lub numer telefonu. Dane
osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania na podstawie
informacji gromadzonych za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii, zgodnie z Klauzulą
Użytkownika stron WWW.

Informacje o pochodzeniu danych
Dane zostały przekazane Administratorowi przez Panią/Pana w ramach procesu rejestracji udziału w
Meetapach.
Klauzula informacyjna obowiązuje od 27.07.2021r.

