Zasady przetwarzania danych osobowych
W ramach 10. Forum marketingu zintegrowanego
Kim jesteśmy?
Administratorem danych osobowych oraz organizatorem konferencji „10. Forum Marketingu
Zintegrowanego” (dalej: Forum), która odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 listopada 2018
roku jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Czerska 8/10 w Warszawie (dalej: My).
Kontakt z nami możliwy jest pod mailem forum@smb.pl lub listownie pod adresem Polskie
Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
Skąd mamy twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mamy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby z Twojej organizacji, która
zgłosiła Twój udział w Forum.
W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji Forum, zgodnie z jego regulaminem
dostępnym pod https://www.polskimarketing.pl/10_FMZ_Regulamin.pdf . Podane przez Ciebie
dane przetwarzamy w celu realizacji umowy o organizację Forum, jak i w celach
marketingowych.
Jeżeli wyrazisz odrębne zgody, Twoje dane będziemy przetwarzać w celu przesyłania Tobie
informacji handlowych informujących i promujących:
a) działalność naszego Stowarzyszenia;
b) działalność naszych Partnerów.
Na podstawie Twojej zgody przekażemy również Twoje dane Partnerom Forum do
przetwarzania w celach marketingowych.
W jakim zakresie przetwarzamy twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:
● Imię i nazwisko
● Stanowisko
● Firma
● Adres
● Kod pocztowy
● Miasto
● NIP
● Telefon
● E-mail
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● Informacje o prawie do zniżki
● Informacje o innych uczestnikach z Twojej organizacji
● Wizerunek – na identyfikatorze i jeżeli pojawisz się na fotografii z imprezy
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?
Twoje dane i dane innych uczestników Forum z Twojej organizacji przetwarzamy w celu
realizacji umowy o organizację Forum, na podstawie regulaminu.
Ponadto wszystkie Twoje dane, jaki i pracowników z Twojej organizacji, które posiadamy jako
administrator danych, przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na
tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują
w szczególności przedstawianie Tobie i Twoim współpracownikom informacji, ofert i promocji,
które wierzymy, że mogą Cię zainteresować. Ponadto zdjęcia z imprezy zawierające Twój
wizerunek mogą zostać wykorzystane do informowania o bieżących wydarzeniach, do promocji
naszej organizacji oraz przyszłych edycji Forum Marketingu Zintegrowanego.
Jak długo przetwarzamy twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane oraz dane Twoich współpracowników przez okres realizacji
Forum; po tym okresie dane te będziemy przetwarzać w celach marketingowych tak długo, jak
długo będziesz wykazywać zainteresowanie naszymi usługami i pomysłami. Po tym okresie
będziemy jeszcze przetwarzać Twoje dane w celu rozliczalności naszych działań, do czego
jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.
Kto jest odbiorcą twoich danych osobowych?
Twoje dane, jak i dane zgłoszonych przez Ciebie osób będą dostępne dla:
a. Innych uczestników Forum w obszarze danych na identyfikatorze uczestnika Forum;
b. Podmiotów wspierających nas w organizacji Forum:
i. właściciela obiektu, na którym odbywa się Forum,
ii. prelegentów,
iii. Muxo i Globe IT - odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń,
iv. Zgoda.net – odpowiedzialna za obsługę IT,
v. podmiotu odpowiedzialnego za wydrukowanie identyfikatorów,
vi. Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k. – firmie, która wspiera nas w
obszarze prawnym i w obszarze regulacji ochrony danych osobowych,
c. W zakresie Twojego wizerunku – nieograniczony krąg adresatów – goście strony
internetowej Forum, osoby odwiedzające naszą stronę internetową, subskrybenci naszego
mailingu, odbiorcy prasy drukowanej i elektronicznej oraz odbiorcy mediów
społecznościowych.
d. Jeżeli wyrazisz na to odrębne zgody – Partnerów Forum.
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Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia
danego celu.
Jakie masz prawa?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej
chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywać (np. nieuzasadnione codzienne prośby
o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe
w realizacji.
Twoje prawa obejmują:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych
informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie
wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
b) Prawo do poprawiania danych
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo
poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim
przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub
innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w
części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu
przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać,
abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie
sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie
będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
d) Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do
żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji
wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli
tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa lub w celu wykonania lub rozliczenia
się z umowy mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych.
e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić
nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych
kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do
innego administratora danych.
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Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod
adresem
e-mail forum@smb.pl lub listownie na adres Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB,
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018
roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Prawo do sprzeciwu
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane
osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla
potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw,
chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail forum@smb.pl lub listownie na adres
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
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