KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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) (RODO), Stowarzyszenie Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych informuje:
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Strategii Gospodarczych i
Geopolitycznych („Stowarzyszenie”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok.
317A, kod pocztowy: 50-020 Wrocław, KRS 0000843682.
Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy ze Stowarzyszeniem jest możliwy pod
numerem telefonu: +48 71 75 75 423. Adres e-mail Stowarzyszenia: kontakt@isg2.org.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci: imię,
nazwisko, adres e-mail (podany przy zakupie biletów wstępu) w następujących celach:
a) umieszczania danych w wewnętrznym systemie Stowarzyszenia osób zapraszanych do udziału w
wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie w szczególności Forum G2 - Gospodarka i
Geopolityka;
b) przygotowanie, wydrukowanie, przetłumaczenie i wydanie identyfikatora umożliwiającego
poruszanie się po Centrum konferencyjno – eventowym Stadion Wrocław;
c) przygotowania i przekazania do składu i druku publikacji Forum G2 tj. Listy Uczestników, Listy
Panelistów, Programu Forum G2, które zawierają dane osobowe;
d) skierowania przez oficjalnych partnerów Forum G2 zaproszeń do udziału w zamkniętych
spotkaniach organizowanych podczas Forum G2.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Stowarzyszenie przez który rozumieć należy organizację wydarzenia Forum G2
wynikającego z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się za
Pani/Pana zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (newsletter, informacja handlowa w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z poźń. zm.)
oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO ( marketing
bezpośredni produktów własnych i usług).

ODBIORCY DANYCH
Stowarzyszenie nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w
których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności, realizacją zgłoszenia , lub też w
sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
•

pracownicy i współpracownicy Forum G2;

•

podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący
identyfikatory umożliwiające poruszanie się po Centrum konferencyjno – eventowym Stadion
Wrocław;

•

firmy tłumaczeniowe i ich pracownicy tłumaczący wpisy o zarejestrowanych gościach Forum G2;

•

wolontariusze Stowarzyszenia;

•

drukarnie i ich pracownicy, przygotowujący skład i wydruk publikacji Forum G2 tj. Listy
Uczestników/Listy Panelistów/Programu;

•

oficjalni partnerzy Forum G2 wskazani na stronie forumg2.com.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania. Dla celu wskazanego w Celach przetwarzania i podstawa prawna lit. a) do momentu
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie. Dla
celów wskazanych w pkt. 2 lit. b) – d) do dnia 31.12.2021 r.
Dane osobowe, które przetwarzane były na podstawach wyżej wymienionych po wycofaniu zgody lub
wygaśnięciu będą usunięte lub zanonimizowane.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w formie
profilowania.

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
•

prawo dostępu do treści danych;

•

prawo do sprostowania danych;

•

prawo do usunięcia danych;

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym profilowania;

•

prawo do przenoszenia danych.

Wszelkie roszczenia lub skargi powinny być kierowane na adres: kontakt@isg2.org
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Stowarzyszenie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię
Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
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