Polityka Prywatności
Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zmieniają się zasady przetwarzania danych
osobowych w związku z wejściem w życie przepisów 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 (zwanego dalej: RODO):
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma infraTEAM z siedzibą w Gliwicach,
adres: ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów
prawa lub na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody.
Dane w naszej instytucji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą
profilowane.
Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody.
Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla organizacji i realizacji
targów, konferencji i szkoleń.
Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. Wycofanie zgody
nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie firmy ul. Plebiscytowa 1, 44100 Gliwice.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Państwa,
narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych
powyżej celów.
Z poważaniem,
Właściciel infraTEAM

Privacy policy
Dear Sir or Madam,
Please be advised that from May 25, 2018, the rules for the processing of personal data
are changing due to the entry into force of the Regulation of the European Parliament and
Council Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of individuals with
regard to the processing of data personal data and on the free movement of such data and
repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter: GDPR):
The administrator of your personal data is infraTEAM with headquarters in Gliwice,
address: ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice.
The processing of your personal data will take place on the basis of legal provisions or on
the basis of your prior consent.
The data in our institution will not be processed automatically or profiled.
Personal data will not be shared with other entities without prior consent. Personal data
may be disclosed to entities authorized to do so pursuant to legal provisions.
Personal data will not be transferred to a third country / international organization.
Personal data will be stored for the period necessary for the organization and
implementation of trade fairs, conferences and training.
You have the right to access your data and rectify it, delete it, limit processing, transfer
data, object.
Your consent may be withdrawn by you at any time. Withdrawal of consent will not affect
the lawfulness of the processing of personal data, which was made on the basis of
expressed consent before its withdrawal. A statement of withdrawal of consent to the
processing of personal data should be submitted at the company’s headquarters at ul.
Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice.
You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data
Protection, if you find that the processing of personal data concerning you violates the
provisions of the GDPR.
Providing personal data is voluntary, but necessary to achieve the above-mentioned
purposes.
Sincerely,
Owner infraTEAM

