
KLAZUZULA INFORMACYJNA RODO  

DLA OSÓB ZAPROSZONYCH NA KONFERENCJĘ I UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 

 

Zgodnie z przepisami 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 (zwanego 

dalej RODO), informujemy, że: 

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka VIACON Polska Sp. z o.o. w Rydzynie , (64-130), ul. Przemysłowa 6, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS: 0000093391 , nr REGON: 410351222, NIP: 6971710977, kapitał zakładowy: 1.420.000 zł, dane kontaktowe: Rydzyna (64 – 130), 

ul. Przemysłowa 6 

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:  

1) zawarcia i wykonania umowy o organizację konferencji, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed 

zawarciem takiej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

2) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, obejmujących: 

− marketing bezpośredni, tj. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli jest lub był/a Pan/Pani 

uczestnikiem konferencji organizowanej przez administratora, 

− w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego kontrahenta – prawnie uzasadnione interesy 

realizowane przez nas jako administratora i stronę trzecią – naszego kontrahenta, reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. dane osobowe 

w zakresie Pana/Pani imienia i nazwiska, firmy/nazwy reprezentowanego podmiotu, stanowiska, służbowego adresu e-mail i służbowego 

numeru telefonu, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy 

pomiędzy nami jako administratorem a reprezentowanym przez Pana/Panią kontrahentem 

3) marketingu bezpośredniego, jeżeli nie jest i nie był/a Pan/Pani kontrahentem administratora w zakresie organizowanych konferencji oraz 

wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – w takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody,  

4) w przypadku, gdy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od administratora –  Pana/Pani dane osobowe 

są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody, 

c) jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie zostały przekazane administratorowi bezpośrednio przez Pana/Panią – to administrator uzyskał 

je od reprezentowanego przez Pana/Panią kontrahenta w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem umowy pomiędzy administratorem a 

reprezentowanym przez Pana/Panią kontrahentem, 

d) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele, 

banki, operatorzy pocztowi i kurierzy, kancelarie prawne w przypadku konieczności skorzystania z pomocy prawnej w szczególności w celu 

dochodzenia lub obrony roszczeń, podmioty świadczące nam usługi hostingu poczty e-mail i strony internetowej, hotele współpracujące przy 

realizacji konferencji, inne podmioty, którym powierzona została organizacja konferencji, w niezbędnym do tego zakresie oraz podmioty z których 

pomocą podmiot ten wykonuje na naszą rzecz umowę. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przekazane (z zastrzeżeniem powyższego) 

MEDIA-PRO Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara, jako podmiotowi przetwarzającemu, na podstawie umowy o organizację konferencji. 

 

e) okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania: 

1) w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu niezbędnym do zawarcia 

i wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – Pana/Pani dane 

będą przechowywane przez administratora do przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie krócej niż termin przedawnienia roszczeń, 

2) w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu odebrania od Pana/Pani 

i przechowywania przez administratora zgody na otrzymywanie informacji handlowych – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane 

do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie, 

3) w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora i stronę trzecią – naszego kontrahenta reprezentowanego przez 

Pana/Panią - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt 1) powyżej albo do czasu wniesienie przez Pana/Panią 

skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 

4) w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane 

do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, 

5) w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do celów marketingu bezpośredniego – 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie, 

f) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, 

usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie 

z art. 20 ust. 1 RODO), 

g) w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych na potrzeby takiego marketingu, 

h) w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy 

nami jako administratorem a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem/dostawcą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje 

Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, 

i) w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

j) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

k) podanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia z administratorem i wykonania umowy. Odmowa podania Pana/Pani 

danych osobowych może zatem uniemożliwić zawarcie i/lub wykonanie stosownej umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią  

danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 


