INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PODANYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM KONFERENCJI EXECUTIVE FORUM

1. Przetwarzanie danych osobowych podanych w związku z rejestracją udziału w wyżej
wskazanym wydarzeniu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej Rozporządzeniem).
2. Administratorem podanych przez Panią/Pana Danych osobowych (dalej
,,Administrator”) jest Executive Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jarosława
Dąbrowskiego 67 lok. 2, 02-561 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000280689, NIP 5213456399.
3. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem
poczty elektronicznej rodo@executiveclub.pl.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i
podstawach prawnych:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy o udział we wskazanym wyżej wydarzeniu
(podstawę stanowi Art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia);
b. w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i
przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez
Administratora usługi, w celu realizacji przysługujących uczestnikom
wydarzenia uprawnień związanych z ich udziałem w tym wydarzeniu a także
obowiązku związanego z rozpatrywaniem roszczeń i reklamacji uczestników
(Podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia);
c. w celu obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń (Podstawę stanowi
art. 6 ust 1 lit f) Rozporządzenia);
d. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników,
kontrahentów oraz innych uczestników wydarzenia, w związku z epidemią
SARS-CoV-2 (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) Rozporządzenia);
e. w celu ochrony żywotnych interesów uczestnika wydarzenia, którego dane
dotyczą, a także innych osób tj.
pracowników, współpracowników,
kontrahentów Administratora oraz innych uczestników wydarzenia i ochrony
ich życia i zdrowia w związku z epidemią SARS-CoV-2 (podstawę prawną
stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) Rozporządzenia).
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, świadczącym dla
Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochrony mienia i osób, ,
prawne, archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów
komputerowych w których dane są gromadzone, inne usługi wspomagające
prowadzoną przez Administratora działalność.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania celu danego
przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z
właściwych przepisów prawa. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu

zapobiegania i rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 dane osobowe będą przetwarzane
przez okres miesiąca, od daty odbycia wydarzenia, w związku z którym zostały zebrane,
chyba że zaistnieje konieczność dłuższego przetwarzania tych danych z uwagi na
żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenie na Administratora
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy.
6. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i ich
sprostowania
7. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie
tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do:
a. usunięcia danych osobowych;
b. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku
przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora)
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych (jeżeli jest to
technicznie możliwe).
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub do organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji ani nie będą profilowane.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

