Polityka prywatności
Polityka prywatności określa reguły dotyczące przechowywania i dostępu do danych osobowych,
o których mowa Rozporządzeniu 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 w skrócie RODO.
W niniejszym dokumencie przedstawiamy zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez
Krakowskie Biuro Festiwalowe.
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Krakowskie Biuro
Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury
wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod
numerem 19 (dalej „Biuro”).
2. Z Biurem można skontaktować się pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z
siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, w formie elektronicznej na adres e-mail:
konferencja@biurofestiwalowe.pl, lub telefonicznie: 505 688 442.
3. Uczestnik wskazuje w formularzu następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz, w przypadku gdy uczestnik wnioskuje o
wystawienie faktury, pełną nazwę firmy, adres jej siedziby, Numer Identyfikacji Podatkowej
oraz adres, na który należy wysłać fakturę.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez biuro:
a. w celach i w zakresie związanym z udziałem w Konferencji, w tym w celu rezerwacji
biletu i dokonania rozliczeń związanych z udziałem uczestnika w Konferencji podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;
b. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Biura - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
c.

W celach marketingowych (wysyłanie informacji handlowej, newslettera) – podstawa
prawna art.. 6 ust. 1 lit. a. RODO

5. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do
wzięcia udziału w konferencji „Dźwigacze kultury. Konferencja”, zwanej dalej Konferencją,
która odbędzie się w dniach 3 – 4 października 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE
Kraków w Krakowie przy ul. Marii Konopnickiej 17.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym
niektóre usługi związane z organizacją Konferencji, w szczególności dotyczy to firmy Deploy
(podmiot odpowiada za stworzenie strony internetowej Konferencji wraz z platformą rejestracji
oraz oprogramowaniem do jej obsługi, zapewnia asystę techniczną oraz serwisy obsługujące
płatności).
7. Biuro będzie przetwarzać dane uczestnika przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do
których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

8. Uczestnik udostępniający dane osobowe ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o
kategoriach danych, celach ich przetwarzania a także do uzyskania ich kopii;
b. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia
zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia danych przetwarzanych
bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane);
c.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie
mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez uczestnika, chyba że
wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż
uczestnik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Biuro
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a
RODO);
f.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile
uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
postanowień RODO.

