Warszawa, dnia 21.01.2020 r.

Zasady ochrony danych osobowych
dla osób uczestniczących w spotkaniach biznesowych w ramach #RODO FORUM
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest "ODOekspert" Kancelaria Radcy Prawnego Jakub
Wezgraj, dane rejestrowe ul. Międzyborska 8a/8, 04-041 Warszawa, siedziba główna ul. Prosta 69, 00-838
Warszawa, adres e-mail: j.wezgraj@odoekspert.pl
Podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez kancelarię w celu rejestracji Państwa
uczestnictwa w konkretnym spotkaniu biznesowym organizowanym w ramach #RODO FORUM, a także zapewnieniu
uczestnictwa w tym spotkaniu, w tym poprzez weryfikację listy obecności przed rozpoczęciem spotkania, a ponadto
będą przetwarzane w celu przekazywania Państwu bieżących informacji organizacyjnych dotyczących spotkania
oraz w celach statystycznych, co stanowi prawnie uzasadnione interesy kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów (tj. do czasu przeprowadzenia
spotkania), a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok).
Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji
przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. w prawnie uzasadnionym interesie Kancelarii. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia
korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok).
Podanie danych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Kancelarię wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz
obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych,
a także ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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