Polityka prywatności dla wydarzeń organizowanych przez Wydział Strategii i
Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, które należą do następujących
kategorii:
- Imię i nazwisko/nazwa firmy
- Zawód/zawód
- Numer rejestru handlowego / numer rejestru stowarzyszeń.
- Osoba kontaktowa (forma adresu, tytuł, świadectwa)
- Adres siedziby i inne adresy uczestnika
- Dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail itp.)
- Dane rejestracyjne
Podając dobrowolnie swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie i
przetwarzanie:
- w celu reklamy i promocji naszych wydarzeń, np. poprzez wysyłanie Państwu e-maili
informacyjnych i biuletynów, jak również przypomnień lub referencji w odniesieniu do
istniejących lub byłych relacji biznesowych (dane referencyjne)
- w celu zarządzania rejestracją na nasze wydarzenia
- w przypadku zapytań zwrotnych dotyczących naszych wydarzeń
- w celu rozpowszechniania wszelkich dokumentów lub materiałów związanych z naszymi
wydarzeniami.
Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na
przyszłość. W przypadku cofnięcia zgody, od tego momentu nie będziemy przetwarzać
Państwa danych osobowych.
Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania zgody, prosimy o kontakt: Karin Novotny /
Zespół Organizacyjny (coordination@increas.eu).
Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub
wykonania obowiązków poprzedzającymi zawarcie umowy. Bez tych informacji nie możemy
zawrzeć z Państwem żadnej umowy lub porozumienia.
Zgodnie z wymogami ustawowymi przechowujemy i usuwamy Państwa dane osobowe w
następujący sposób:
- Jeśli uczestniczysz w jednym z naszych wydarzeń, możemy przechowywać Twoje
informacje do 10 lat od dnia wydarzenia. Po tym czasie zostaną one usunięte.
- Zapytania o informacje (za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty
elektronicznej) zostaną usunięte bezpośrednio po udzieleniu na nie odpowiedzi.
Do przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystujemy zewnętrzne podmioty
przetwarzające dane.
Zasadniczo nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa zgody, ani
nieodpłatnie, ani odpłatnie. Możemy jednak udostępniać Państwa dane osobowe, jeżeli
jest to wymagane przez prawo lub wynika z zobowiązań umownych, a także gdy jest to
uważane za leżące w naszym wspólnym interesie, jak podano powyżej.
Możemy przekazywać Państwa dane następującym (kategoriom) odbiorcom:
- Podmioty przetwarzające dane (przetwarzanie danych, fakturowanie, sprawdzanie
otrzymania płatności),
- Agencje rozliczeniowe (w celu przetwarzania płatności),
- Dostawcy usług IT (do przechowywania wszystkich dokumentów i informacji procesowych
o uczestnikach na zewnętrznych serwerach, które nie znajdują się w Polsce),

- Banki (do przechowywania informacji o klientach w wyniku zarządzania płatnościami w
banku prowadzącym rachunek),
- Trybunał Obrachunkowy (w przypadku audytów),
- Władze publiczne, banki i sądy (ujawnimy dane organom regulacyjnym, bankom sądom i
władzom publicznym zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami lub procedurami
sądowymi, jeśli takie ujawnienie zostanie uznane za dopuszczalne i konieczne w celu
ochrony naszych i osób trzecich interesów, praw i własności).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w krajach UE lub EOG (miejsce
zawarcia umowy).
Możesz skontaktować się z nami pod adresem: Karin Novotny / Zespół organizacyjny
(coordination@increas.eu)
Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod
adresem: Gerald Wagenhofer (gerald.wagenhofer@ubw-wagenhofer.at)
Środki zaradcze
Mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, skorygowania
niedokładnych danych osobowych, zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczyć wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych, zażądać kopii
przechowywanych danych osobowych lub wycofać swoją zgodę. Jeżeli uważają Państwo, że
wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych może naruszać obowiązujące przepisy
o ochronie danych osobowych lub że Państwa prawa do ochrony danych osobowych zostały
naruszone w jakikolwiek inny sposób, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego
organu nadzorczego będącego urzędem ochrony danych osobowych.

