POLITYKA

PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”), przedstawiamy
Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
ADMINISTRATOREM, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe 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”).
Z BIUREM można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl, pisemnie pod adresem:
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.
W Biurze wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres:
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków. Szczegółowe dane inspektora ochrony
danych znajdują się na stronie internetowej www.biurofestiwalowe.pl oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
BIURO PRZETWARZA PANI/PANA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
1.
2.

3.
4.

zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
realizacji obowiązków BIURA przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych
(podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO); 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;
marketingu i promocji produktów i usług BIURA (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
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). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.
PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PRZEZ BIURO NASTĘPUJĄCYM KATEGORIOM ODBIORCÓW:
1.

podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;

2.

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIURA tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie
z poleceniami BIURA.

BIURO INFORMUJE, ŻE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU NASTĘPUJĄCE PRAWA:
1.
2.
3.

4.
5.

dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich
kopii;
sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych
przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
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 Panią/Pana, 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;
przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
BIURO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
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); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji
umowy.
W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.
CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?
Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych
użytkowników (w katalogu plików przeglądarki). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na stronie allaboutcookies.org
DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich
przyjemniejsze i ciekawsze. Cookies dostarczają nam również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszych serwisów
internetowych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.
USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą
zostać w dowolnej chwili zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub
informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia,
a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystania z serwisu.

