Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku pragniemy poinformować Państwa o prawach, które będą przysługiwały
w związku z nowymi przepisami. Dbamy o dane osobowe naszych Klientów oraz dokładamy wszelkich starań, aby
je przetwarzać zgodnie ze standardami wyznaczony przez RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
Kamil Dębski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Alltus” Kamil Dębski, z siedzibą w Warszawie (03028), ul. Czołowa 40 „S”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerem: 508504 , nr NIP: 524-239-08-75, nr REGON: 142359521.

Kontakt z Administratorem:
-listownie na adres : 03-028 Warszawa, Ul. Czołowa 40 „S”
-e-mail: biuro@alltus.pl

Cel przetwarzania danych:
•

kontaktowanie się z Panią/Panem w związku z realizacją konferencji;

•

kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w
szczególności przez pocztę e-mail oraz telefon (w przypadku wyrażenia zgody);

•

w celach związanych z obsługą próśb jakie Pani/Pan kieruje do administratora (np. poprzez wiadomości email);

•

w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami
władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

•

dodatkowo, przetwarzamy Pani/Pana dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze;

w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu,
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Uprawnienia jakie posiadają Państwo wobec w/w Administratora Danych w zakresie
przetwarzania danych:

•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

•

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;

•

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

•

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•

prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi
danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;

•

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;

•

prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby,
której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

