K L AU ZU L A IN FO RM AC YJ N A RO DO
DL A UC ZE S T N IK Ó W K O NF E RE NCJ I Z O K A ZJ I 2 0 - L E C IA SPÓ Ł K I
To p Fa r ms „ G łu bc zy ce ” S p. z o .o .
Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuje się, że:
SPIS TREŚCI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dane Administratora danych osobowych
Zakres przetwarzania danych
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Okres przechowania danych
Odbiorcy danych
Rzetelność i przejrzystość przetwarzania - Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
Prawo do sprzeciwu
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1.

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest:

Top Farms „Głubczyce” Sp. z o. o. z siedzibą: ul. B. Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
6318, NIP 7480007045, REGON 530921155 kapitał zakładowy 39.069.000,00 zł (zwana dalej „Spółką” albo
„Administratorem”), dane kontaktowe, tel.: 77 485 30 56, e-mail: rodo.glubczyce@topfarms.pl.
2.

Zakres przetwarzania danych osobowych i źródła ich pozyskania:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób fizycznych, uczestników Konferencję z okazji 20lecia Spółki Top Farms „Głubczyce” Sp. z o.o. zorganizowanej na dzień 10 września 2019r. w Prószkowie (dalej zwanej
„Konferencją”).
Spółka pozyskała dane osobowe uczestników – zaproszonych gości w postaci imienia, nazwiska, stanowiska służbowego,
prowadzonej działalności, adresu e-mail lub adresu do korespondencji, z własnych zasobów, a także z informacji
powszechnie dostępnych, w tym sieci Internet. Ponadto Spółka będzie pozyskiwać dane osobowe uczestników Konferencji
w postaci ich wizerunku, pozyskane w trakcie Konferencji poprzez dokumentowanie przebiegu wydarzenia w postaci
zdjęć i filmu.
3.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników Konferencji jest prawnie uzasadniony interes Administratora
w postaci podejmowania działań przygotowawczych zmierzających do zorganizowania Konferencji z udziałem
zaproszonych gości oraz promowanie działalności Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.

Okres przechowywania danych:

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konferencji przez okres jej organizowania,
przebiegu oraz przez czas wyznaczony działalnością Spółki i jej następców prawnych – dla celów promowania
działalności, a następnie dla celów archiwalnych i dokumentacyjnych (historycznych).
5.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
obowiązującego prawa. Dane osobowe uczestników Konferencji Administrator może przekazać podmiotom
zaangażowanym w organizację i czuwanie nad przebiegiem konferencji, w tym na rzecz obiektu udostępniającego salę
konferencyjną, osobom rejestrującym przybycie uczestników, fotografom, producentom filmu dokumentującego przebieg
wydarzenia, doradcom, dostawcom usług IT i oprogramowania, spółkom powiązanym z Administratorem – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora. Ponadto w związku z celem przetwarzania danych, wizerunek uczestników jako element obrazu
dokumentującego przebieg wydarzenia, zostanie upubliczniony za pośrednictwem mediów, w tym sieci Internet.
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Ponadto pozyskane przez Administratora dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami
podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych
serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google, itp) albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.
6.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Panu/Pani prawo:
1) dostępu do Pana/Pani danych osobowych - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane
są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani
informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, o ile nie narusza to praw do ochrony danych
osobowych innych osób;
2) sprostowania Pana/Pani danych osobowych - żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) usunięcia Pana/Pani danych osobowych - żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych
osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
4) ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21
RODO.
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7.

Prawo do sprzeciwu.

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 takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że
Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą
niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla celów statystycznych
lub archiwalnych. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w
formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres e-mail do kontaktu.
8.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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