KLAUZULA INFORMACYJNA
POKAZ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) zwanym dalej RODO niniejszym informuję, co następuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JORGE FIREWORKS Sp. z o.o. Sp.k., 66-016
Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 47, dalej zwany „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Wielgus-mail : iod@bhpex.pl.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych lub na adres Administratora.
4. Administrator informuje, iż związku z organizacją pokazu Administrator wprowadził kartę
zgłoszenia w stosunku do osób, które biorą udział w obserwacji pokazu zawierającą imię i
nazwisko, telefon, mail oraz NIP firmy.
5. Wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe mogą być rozpowszechniane w różnych formach
m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz
publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Osoby nie wyrażające zgody na
przetwarzanie danych dotyczących wizerunku proszone są o nie uczestniczenie w prezentacji lub
powiadomienie administratora o nie wrażeniu zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych.
6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 w celu rejestracji na wydarzenie oraz kontaktu z uczestnikami w ramach czynności
organizacyjnych poprzedzających wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po
wydarzeniu na podstawie Państwa zgody, którą jest zapisanie się na wydarzenie (art. 6 ust. 1
lit. a) RODO);
 zachowania wymogów bezpieczeństwa na zorganizowanym wydarzeniu związanych z
prowadzeniem listy uczestników wynikający z prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);
 marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie tzw. prawnie
uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym w celu realizacji prawnie
usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych
z realizowanymi zadaniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 i pkt. 5, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą danych osobowych w zakresie
rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem
filmowym.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez
 w przypadku firm nie zakwalifikowanych do uczestnictwa w wydarzeniu na żywo- 3 miesiące
od momentu zakończenia wydarzenia lub do momentu wycofania zgody,
 w przypadku firm uczestniczących w wydarzeniu na żywo - do momentu wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane na portalach społecznościowych.
Współadministratorem danych umieszczonych na portalach społecznościowych jest Facebook
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Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Ireland prowadzący portale
społecznościowe Facebook oraz Instagram.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do:
 Dostępu do treści danych, w tym danych dotyczących wizerunku własnego, na podstawie art.
15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji
niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania
zobowiązany jest Administrator,
 Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie
do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy
Rozporządzenia.
W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania
wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych
określonych w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania zadań związanych z
organizacją i prowadzeniem pokazu.

