The OXO Conference 2018

Klauzula informacyjna Administratora Danych

Personal Data Administration Clause

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia

According to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU)

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

2016/679

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

Council of 27 April 2016 on the protection of individuals

fizycznych

danych

with regard to the processing of personal data and on

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

the free movement of such data and repealing

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

Directive 95/46 / EC (general regulation on protection

rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119,

data), (OJ L 119, p. 1), we would like to inform you

s. 1) informujemy, że:

that:

1.

w

związku

z

przetwarzaniem

Administratorem

danych

osobowych

1.

of the European Parliament and of the

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.;

uczestników The OXO Conference 2018. w

with its registered headquarters at 30 Mostowa

rozumieniu

Str.;

Rozporządzenia

Parlamentu

47-220

Kędzierzyn-Koźle

(Poland)

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

zak@grupaazoty.com, tel. +48 77 481 30 01,

kwietnia

fax:

2016

r.

+48

77 481

29

99,

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

www.zak.grupaazoty.com,

z

osobowych

Administrator, is personal data administrator

i w sprawie swobodnego przepływu takich

for The Oxo Conference participants according

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

to Regulation (EU) 2016/679 of the European

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych –

Parliament and of the Council of 27 April 2016

dalej

Zakłady

on the protection of natural persons with

Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą

regard to the processing of personal data and

w Kędzierzynie – Koźlu (dalej Grupa Azoty ZAK

on the free movement of such data, and

przetwarzaniem

S.A.),

RODO)

danych

jest

47-220,

Grupa

ulica

Azoty

30A,

Mostowa

dane

Protection

77 481 29 99, e-mail: zak@grupaazoty.com,

relevance).

strony

to

as

repealing Directive 95/46/EC (General Data

kontaktowe: tel.: +48 77 481 20 00, fax: +48
adres

referred

Regulation)

(Text

with

EEA

personal

data

internetowej:

www.zak.grupaazoty.com,

zwana

dalej

Administratorem.
2.

3.

Kontakt

do

osoby

odpowiedzialnej

za

2.

The

contact

person

for

zapewnienie zgodności przetwarzania danych

protection with accordance to rules of law at

osobowych z przepisami prawa o ich ochronie

Adminstrator’s offices Data and Information

u Administratora (Inspektor Ochrony Danych):

Protection

iod.zak@grupaazoty.com, nr tel. +48 77 481

iod.zak@grupaazoty.com, tel. +48 77 481 30

30 01.

01.

Dane

osobowe

uczestników

The

OXO

3.

Inspector:

Personal data of The Oxo Conference 2018

Conference 2018 będą przetwarzane w celach

participants will be processed in connection to

związanych z organizacją i uczestnictwem w

organisation

ww. konferencji oraz prowadzenia działań

conference as well as for marketing and

marketingowych

commercial

przetwarzania

i

handlowych.

danych

Podstawą

osobowych

jest

udzielona w tym zakresie zgoda (art. 6, ust. 1,
lit. a) RODO).

and

participation

purposes

based

on

in

the

personal

acceptance - according to art. 6.1.a of GDPR.

4.

Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą:
•

w

ramach

Grupy

jednostki/

•

Azoty

komórki

ZAK

S.A.

4.

received by:

-

organizacyjne

Your personal data will be available and

•

Administrator’s bodies – departments and

odpowiedzialne za organizację The OXO

other organisational units responsible for

Conference 2018 oraz realizację działań

organizing The OXO Conference 2018 and

marketingowych i handlowych,

carrying marketing and commercial activity.

w ramach podmiotów spoza Grupy Azoty

•

External bodies – Institutions empowered by

ZAK S.A. – instytucje upoważnione z mocy

law, companies supporting Administrator in

przepisów prawa, agencja wspomagająca

organizing The Oxo Conference (referred to as

Administratora w organizacji The OXO

Agency). IT companies delivering their services

Conference 2018 (dalej Agencja), podmioty

to

świadczące usługi teleinformatyczne dla

(exclusively for those participants that have

Administratora i Agencji, w przypadku

guaranteed accommodation by Administrator

uczestników,

and Agency i.e. speakers and special guests)

w

stosunku

do

których

Administrator

and

Agency,

hotel

Agencja organizować będzie nocleg - hotel,
w którym zostaną zakwaterowani.
5.

Dane osobowe uczestnika The OXO Conference

5.

2018 będą przetwarzane:

Personal data of The OXO Conference 2018
participants will be processed:

a. w przypadku danych zebranych w
związku

z

organizacją

a.

i

in

case

of

data

gathered

for

marketing purposes and participation

uczestnictwem w konferencji – przez

in

okres

necessary to carry out the above

przez

okres

niezbędny

do

realizacji wyżej wskazanych celów

the

conference

–

for

time

mentioned purposes of processing.

przetwarzania.

b. in case of data gathered for product

b. w przypadku danych zebranych w

marketing

and

Administrator’s

celach marketingu produktów i usług

services – until acceptance personal

Administratora - do czasu cofnięcia

data administration clause has been

wyrażonej

zgody

withdrawn

sprzeciwu

wobec

bądź

złożenia

przetwarzania

danych osobowych.
6.

Każdy z uczestników The OXO Conference 2018

6.

has a right to: access his/her personal data,

posiada prawo dostępu do treści swoich
danych

osobowych

oraz

prawo

Each of The OXO Conference 2018 participants

ich

change or delete or limit its processing, object

ograniczenia

its processing, transfer and submit a complaint

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

to Personal Data Protection Authority, when

wobec

there is a concern Administrator violates

sprostowania,

usunięcia

przetwarzania,

przenoszenia

danych

lub
a także

prawo

osobowych,

do

GDPR.

prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że
przetwarzanie przez Administratora danych
osobowych narusza przepisy RODO.
7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

7.

Submitting personal data is voluntary, however

lecz niezbędne do wzięcia udziału w The OXO

necessary

Conference 2018. Zgoda na przetwarzanie

Conference 2018. Consent to personal data

danych osobowych może być cofnięta w

processing can be withdrawn at any time,

dowolnym momencie, niemniej jej cofnięcie

however it does not affect its compliance with

nie

law.

wpływa

na

zgodność

z

prawem

przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

to

participate

in

The

OXO

