KLAUZULA INFORMACYJNA
(w związku z 12. Edycją Konferencji Moto Idea – dalej Konferencja)
1.
2.

Administrator danych osobowych: Exact Systems sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS 0000729296);
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
a) Exact Systems sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem ODO)
lub
b) adres mailowy: odo.exs@exactsystems.com;

3.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przekazywanie wszelkich informacji związanych z konferencją Moto Idea, a w
tym: przekazywania za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji dotyczącej zapisów na konferencję Moto Idea,
przekazania ogólnych informacji o konferencji Moto Idea, w tym informacji organizacyjnych, informacji o prelegentach,
sponsorach i partnerach, zapoznania użytkownika z ofertą marketingową związaną z konferencją;

4.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda na przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem Bazy, w tym
informowaniu o Konferencji;

5.

Odbiorcy danych osobowych:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne;
b) przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej Exact Systems - wewnętrzne cele administracyjne;
c) inne;

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7.

Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zaprzestania prowadzenia Konferencji.

8.

9.

Przysługujące prawa:
a) dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenie danych;
c) wniesienie sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
d) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest
niezgodne z prawem (proponujemy w pierwszej kolejności wyjaśnić sprawę z Administratorem);
e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą;

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub
prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w związku z realizacją wskazanych uprzednio celów.

