Informacja o przetwarzaniu 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maruta Consulting sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684.
II. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: iod@maruta.pl lub adres korespondencyjny
Maruta Consulting sp. z o.o., ul. Wspólna 62, 00-582 Warszawa.
III. Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu zawarcia oraz wykonania umowy o udział w wydarzeniu – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną (art.
6 ust. 1 lit. b RODO);
• w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora –podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
• w celu rozpatrzenia reklamacji, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie
swoich interesów gospodarczych.
IV. Okres przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której
Pan/Pani jest stroną lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora – do czasu złożenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
V. Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo do uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na jego szczególną sytuację.
W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
VI. Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na
rzecz Administratora, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Administratora ww. celów
przetwarzania.

