Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jako Prelegenta lub osoby zainteresowanej
wystąpieniem w roli Prelegenta wydarzenia Dzień Porażki 2020 (zwanej dalej Konferencją), jest
Fundacja Dobra Porażka, z siedzibą przy ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000758134,
której organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Administratorem”.
2) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f
RODO.
3) Rolę Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Łojewski, Prezes Fundacji. Wszelkie oczekiwania
dotyczące danych objętych RODO, związane z ich korektą, usunięciem, przekazaniem należy
kierować mailowo na adres: poczta@dobraporazka.pl z tekstem „RODO” w temacie.
4) Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w roli
Prelegenta w Konferencji
5) Twoje dane mogą być przetwarzane przez Podmioty, z którymi Administrator będzie
współpracował w celu realizacji Konferencji (podmioty przetwarzające)
6) Masz prawo:
a. dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c. do żądania usunięcia danych osobowych;
d. do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. do przenoszenia danych osobowych;
f. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
7) W przypadku naruszenia RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do pkt. 4 jest obowiązkowe
dla udziału w Konferencji jako Prelegent.
9) Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane dla celów profilowania, ofertowania, ani
też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

