KLAUZULA RODO
Administrator danych
Administratorem danych jest Safety Media – Fabian Biel z siedzibą w Bieruniu, przy
ul. Gołysowej 60. NIP: 626 100 95 69, REGON: 277492391 (dalej również jako „administrator” lub „Safety Media”).
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail fabian@safetymedia.pl, telefonicznie pod numerem
+48 796 723 389 lub pisemnie pod adresem ul. Gołysowa 60, 43-150 Bieruń.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Safety Media przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:
- zawarciem i wykonywaniem umowy, jaką jest udział w konferencji „Praktyczna kultura bezpieczeństwa 2019”,
- ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
- prowadzeniem dokumentacji umowy,
- obsługą księgową, finansową i administracyjną umowy,
- komunikowaniem działań Safety Media oraz jej partnerów.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art. 6 pkt.1 lit b) i c) Rozporządzenia 2016/679.
- niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków stron umowy,
- prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
Podstawą prawną przesyłania Pani/Pana danych osobowych w ramach Safety Media jest prawnie uzasadniony interes
administratora, tj. wewnętrzne cele administracyjne.
Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych
powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych,
księgowości, przewozu przesyłek oraz współorganizatorzy konferencji.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe Safety Media będzie przechowywał do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Safety Media,
w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy.
Dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej Safety Media będzie przechowywał do momentu wygaśnięcia
obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy
lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony
danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania tych danych, nie
będzie możliwe zawarcie umowy z Safety Media.

