Informacja o ochronie danych osobowych dla wystawców
i usługodawców/wynajmujących
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (dalej nazywane tylko

3. Przekazywanie Państwa danych

osobowych, ale także do poinformowania Państwa. W naszej informacji o ochronie danych

Państwa dane będące przedmiotem faktury (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy)

„RODO”) zobowiązuje nas do podjęcia stosownych działań przy przetwarzaniu danych
osobowych znajdą Państwo zatem następujące informacje:
A. Nasze dane kontaktowe

przekazujemy tylko naszemu doradcy podatkowemu, jeśli ma miejsce czynność mająca
znaczenie prawno-podatkowe (np. zawarcie umowy), poza tym naszemu bankowi, jeśli
dochodzi do płatności przez lub na rzecz Państwa.

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora

W kilku przypadkach nasze fachowe wydziały wspierają przy wykonywaniu ich zadań

Administratorem w rozumieniu prawa ochrony danych jest:

agencje do tworzenia materiałów reklamowych i informacyjnych, usługodawcy hostingu

ad-media GmbH

Industriestrasse 180, 50999 Kolonia, Niemcy
Telefon: +49 2236 96 23 90
Faks: 0223696 2396

Email: info@ad-media.de

Dalsze informacje: https://www.ad-media.de/imprint.html
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Adres i dane kontaktowe jak wyżej, ponadto:

zewnętrzni usługodawcy (usługodawcy wysyłkowi do wysyłki materiałów reklamowych,
internetowego oraz dostawcy oprogramowania). Z wszystkimi tymi usługodawcami zawar-

liśmy wymagane umowy w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz podjęliśmy
stosowne działania w tym zakresie.

Poza tym dane nie są przekazywane osobom trzecim. Wyjątek ma miejsce w przypadku,
gdy istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych.
4. Czas gromadzenia danych
Dane są usuwane, jak tylko nie są już konieczne do osiągnięcia celu ich pozyskania.

Email: datenschutz@ad-media.de

Gromadzimy wszystkie dane pozyskane w takim związku do momentu zakończenia umowy

B. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych

zawarcia umowy, a więc do momentu wystąpienia przedawnienia. Ogólny termin prze-

To, jakie dane osobowe uzyskujemy od Państwa i przetwarzamy, wynika z danego kon-

tekstu, oraz na przykład z danego formularza, jaki wykorzystujemy od uzyskania danych.
Ponadto przetwarzany Państwa dane osobowe, które zostają nam udostępnione przez
Państwa (imię i nazwisko / nazwa, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer
faksu).

1. Cele przetwarzania danych

i do momentu, gdy nie mogą być już dochodzone roszczenia z tytułu umowy lub inicjacji
dawnienia wynosi zgodnie z § 185 Kodeksu cywilnego 3 lata. Określone roszczenia, jak

na przykład roszczenia odszkodowawcze, ulegają jednak przedawnieniu po 30 latach. W
przypadku, jeśli istnieje uzasadniony powód, aby przyjąć, że jest to zasadne w pojedyn-

czym przypadku (np. grożące nam roszczenia), gromadzimy dane osobowe ponad ten
czas. Wskazane terminy przedawnienia zaczynają bieg w momencie zakończenia roku (a

więc 31.12.), w którym powstało roszczenie i wierzyciel uzyskał wiedzę o okolicznościach
uzasadniających roszczenie i osobie dłużnika lub musiałby uzyskać bez rażącego niedbalstwa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy realizacji umowy z Państwem. Państwa

Wskazujemy, że ponadto podlegamy także ustawowym okresom przechowywania z powo-

w bezpośrednim związku z wydarzeniem oraz aby poinformować Państwa wcześniej o

danych, do których należą także dane osobowe, przez okres od 6 do 10 lat w celu udoku-

adres e-mail wykorzystujemy ewentualnie, aby przesłać Państwu informacje pozostające

samym wydarzeniu (informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny, zmiany programu,
lokalizacji, itd.).

Ponadto wykorzystujemy dane dotyczące nazwy firmy, kraju i strony internetowej w celu

dów podatkowych i księgowych. Zobowiązują one nas do przechowywania określonych
mentowania naszej księgowości. Te okresy przechowywania mają pierwszeństwo przed

wskazanymi obowiązkami usunięcia danych. Także te terminy przechowywania zaczynają
każdorazowo bieg w momencie zakończenia danego roku, a więc 31.12.

publikacji w naszych mediach.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Ponadto wykorzystujemy Państwa dane, aby przedstawić Państwu inne podobne wydarze-

Mogą Państwo żądać w dowolnym czasie usunięcia swoich danych. Wraz z tym następuje

nia i poinformować Państwa o nowościach naszych czasopism lub wydarzeniach.

Odnośnie Państwa uczestnictwa w naszych wydarzeniach wirtualnych wskazujemy co
następuje:

Pracujemy na oprogramowaniu firmy meetyoo conferencing GmbH, Friedrichstraße 200,
10117 Berlin, Niemcy. Z firmą meetyoo conferencing GmbH zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

Informacje o ochronie danych firmy meetyoo conferencing GmbH dostępne są tu: https://

meetyoo.com/wp-content/uploads/2020/09/DE_Datenschutzerklarung_virtuelle_Events_
meetyoo_2020_9_14.pdf

Kontakt do inspektora ochrony danych firmy meeytoo conferencing GmbH: datenschutz@
protekto.group.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ustęp 1 litera RODO (inicjacja
zawarcia umowy lub wykonanie umowy). Jeśli i o ile przetwarzanie danych nie służy do

wykonania umowy, następuje ono na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie

także zawsze zakończenie umowy, tzn. nie mogą Państwo już korzystać z naszych usług,
względnie zostajemy zwolnieni z naszego obowiązku wykonania usługi, gdy żądają Pań-

stwo usunięcia danych. Państwa żądanie usunięcia danych zasadniczo nie narusza naszego
roszczenia do uzgodnionego wynagrodzenia lub do zwrotu kosztów, o ile przesłanki prawne nie wykluczają naszego roszczenia (np. uzasadnione odstąpienie).

W przypadku, gdy powołujemy się na uzasadniony interes, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją

- wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych u nas. Jeśli nie możemy
wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania

danych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzamy

Państwa stosowne dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie możemy
już przetwarzać Państwa danych osobowych (por. art. 21. RODO). W tym celu mogą Państwo zwrócić się do nas drogą pocztową lub e-mailem (patrz A.1).
C. Państwa prawa jako podmiotu, którego dane dotyczą
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych są Państwo „podmiotem, którego
dane dotyczą” i przysługują Państwu następujące prawa wobec nas jako administratora
danych (nasze dane kontaktowe znajdują się powyżej w punkcie A.):

z artykułem 6 ust. 1 litera f RODO. Dotyczy to w szczególności, jednak nie wyłącznie, publi-

1. Prawo dostępu do danych

interes istnieje konkretnie w tym, że pozyskiwanie i przetwarzanie tych danych pomaga i

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas nieodpłatnie informacji, czy przetwarzamy

wydarzenia.

danych dotyczących Państwa oraz do dalszej informacji określonych w art. 15 RODO. W

kacji danych dotyczących Państwa firmy i newslettera reklamowego. Nasz uzasadniony
wspiera przeprowadzenie i organizację wydarzenia i umożliwia częściowo dalsze istnienie
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dotyczące Państwa dane osobowe. Jeśli ma to miejsce, mają Państwo prawo dostępu do

tym celu mogą Państwo zwrócić się do nas drogą pocztową lub e-mailem (patrz wyżej A.1).
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2. Prawo do sprostowania danych

7. Prawo do powiadomienia

Mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nie-

W przypadku, gdy mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania, usunięcia lub ograni-

wskazanych celów przetwarzania - żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobo-

ujawniono dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu

prawidłowych danych osobowych. Mają Państwo także prawo - z uwzględnieniem wyżej
wych - także za pomocą uzupełniającego oświadczenia. W tym celu mogą Państwo zwrócić
się do nas drogą pocztową lub e-mailem (patrz wyżej A.1).

czenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani poinformować wszystkich odbiorców, którym
przetwarzania, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie

dużego wysiłku. Mają Państwo prawo bycia poinformowanym przez nas o tych odbiorcach.

3. Prawo do usunięcia danych

8. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

tym celu mogą Państwo zwrócić się do nas drogą pocztową lub e-mailem (patrz wyżej A.1).

czyli Państwo administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe inne-

Państwa w przypadku, gdy występuje jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO. W
Skutki prawne opisaliśmy w punkcie B.1 przy operacjach przetwarzania danych.

4. Prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania z powodu uzasadnionego interesu

nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które dostar-

mu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli występują przesłanki określone w

art. 20 RODO. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do nas drogą pocztową lub e-mailem
(patrz wyżej A.1).

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ustęp 1

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie następuje u nas.

możemy wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego prze-

10. Prawo do wniesienia skargi od organu nadzorczego

twarzamy Państwa stosowne dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Mają Państwo prawo bez uszczerbku dla innych praw wnieść skargę do organu nadzorcze-

mogą Państwo zwrócić się do nas drogą pocztową lub e-mailem. Jako sprzeciw w tym

sca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że

litera f RODO (a więc z powodu naszego uzasadnionego interesu), mają Państwo prawo

sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych u nas. Jeśli nie
twarzania danych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli prze-

nie możemy już przetwarzać Państwa danych osobowych (por. art. 21. RODO). W tym celu
rozumieniu uważa się także procedurę techniczną, jaką Państwo wykorzystają, na przykład
jednoznaczną informację techniczną przekazaną nam przez Państwa przeglądarkę inter-

go, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejprzetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza prawo ochrony danych.

netową (informacja „do not track”).

Nasz organ nadzorczy:

5. Prawo do sprzeciwu w przypadku udzielonej zgody

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie i

Telefon: 0211/38424-0

wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu mogą Państwo

zwrócić się do nas drogą pocztową lub e-mailem (patrz wyżej A.). Sprzeciw ten nie narusza

praworządności przetwarzania, jakie następowało na podstawie zgody do dnia odwołania.

Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf
Faks: 0211/38424-10

Email: poststelle@ldi.nrw.de

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy występuje jedna z przesłanek określonych w art. 18 RODO. W tym celu mogą Państwo zwrócić
się do nas drogą pocztową lub e-mailem (patrz wyżej A.1).
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