Informacja o przetwarzaniu danych osobowych *
w ramach zarządzania wydarzeniami (eUNIQUE)
Nazwa
Dane identyfikacyjne i kontaktowe
administratora

Opis
Phoenix Contact Sp. z o.o.
Ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
Tel.: +48 71 3980480
Faks: +48 71 3980409
phoenixcontact@phoenixcontact.pl

Dane kontaktowe
Inspektora ochrony danych

Nie jest wymagane powołanie Inspektora ochrony danych

Zamierzone cele przetwarzania danych
osobowych

Celem przetwarzania danych jest obsługa (planowanie,
przygotowanie, organizacja, prowadzenie związanych z tym
dalszych działań) wydarzeń.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust.1 (b) RODO
Zgoda osób, których dane dotyczą

Kategorie przetwarzanych danych
osobowych

Dane podstawowe
Imię i nazwisko, oficjalny adres, oficjalne dane kontaktowe (email, numer telefonu), w razie potrzeby dodatkowe dane
osobowe (w zależności od wydarzenia)

Źródło (pochodzenie) danych

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorca (kategorie) danych

W stosownych przypadkach, dostawcy usług / administrator ds.
przetwarzania w ramach zarządzania wydarzeniem.

Przekazywanie danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
oraz związane z tym zabezpieczenia w celu
ochrony danych

Brak transmisji danych do kraju trzeciego.

Czas przechowywania danych

Dane związane z wydarzeniem nie są archiwizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą
 do dostępu
 do sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
 do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania
 do przenoszenia danych

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, jesteście
uprawnieni do następujących praw: Prawo do dostępu do
waszych danych, które przechowujemy; ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważacie, że przetwarzanie waszych danych osobowych
jest niezgodne z prawem, macie prawo wnieść skargę do
właściwego organu nadzorującego ochronę danych.

Prawna lub wynikająca z umowy
konieczność dostarczenia danych, a także
konsekwencje braku dostarczenia danych

Przetwarzanie podanych tu danych osobowych jest niezbędne
do wzięcia udziału w wydarzeniu w Phoenix Contact.
Bez tych danych uczestnictwo nie jest możliwe.

*) zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych (GDPR)
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych *
w ramach zarządzania wydarzeniami (eUNIQUE)
Nazwa
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
/ profilowanie

Opis
Nie będzie automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania w oparciu o zebrane dane.

Zaktualizowano: Maj 2018

*) zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych (GDPR)
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