OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
CO DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Administratora
1.

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest proMotion sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14 oraz IBC Investments sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
(01-222), przy ul. Prądzyńskiego 12/14
(dalej łącznie
„Współadministratorzy’), email do Współadministratorów: ibckrk@braveconferences.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych w związku z rejestracją
2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu jest zawarta Umowa, a
także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów w postaci realizacji
marketingu. Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy oraz marketing usług
Współadministratorów, podmiotów wchodzących w skład grupy Heritage Poland Group, w tym
konferencji organizowanych pod marką brave.

3.

Podanie danych osobowych Zgłaszającego i uczestników Konferencji jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu zawarcia Umowy. W przypadku braku podania danych osobowych zawarcie
Umowy nie jest możliwe.

4.

Dane osobowe podane w Formularzu mogą być udostępnione uczestnikom Konferencji oraz
podwykonawcom Współadministratorów, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do
realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie
techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym dla
obsługi płatności, marketingu i realizacji Umowy. W przypadku takiej konieczności dane
osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

5.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane przez okres
niezbędny do celów realizacji zawartej Umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją prawnie
uzasadnionych interesów Współadministratorów będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli dodatkowo udzielasz zgody…
6.

W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą
elektroniczną oraz na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących marketing usług lub towarów Organizatora lub
Partnerów Konferencji lub podwykonawców Organizatora i przetwarzanie Twoich danych w tym
celu podstawą przetwarzania Twoich danych w powyższych celach jest Twoja zgoda.

7.

W przypadku wyrażenia zgody na udostepnienie Partnerom Konferencji danych osobowych w
postaci imienia, nazwiska, stanowiska, firmy, oraz adresu email i numeru telefonu, Partnerzy ci
mogą zostać odbiorcami ww. danych. Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie wyrażona
zgoda, zaś celem przetwarzania będzie realizacja marketingu bezpośredniego usług Partnerów
oraz wysyłka przez partnerów informacji handlowych.

8.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym momencie. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

Twoje uprawnienia
9.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści ich
danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Osobom tym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

