
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1): 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest konsorcjum Locativo - Branding Expert - Best Place, 

adres do korespondencji ul. Wodzickiego 111 lok. 16, 42-218 Częstochowa. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych, z którym można skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

kontakt@specifica.pl 

3. Pani/a dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Wyraża Pani(i) zgodę na przetwarzanie Pani/a danych osobowych, zawartych w formularzu, 

w tym w szczególności imienia, nazwiska, instytucji, adresu e-mail, kraju. 

5. Dane osobowe dostarczone przez Panią/Pana (imię i nazwisko, instytucja, adres, adres 

e-mail etc.) są traktowane jako poufne. 

6. Wyraża Pan(i) zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez Administratora danych poprzez 

jego rozpowszechnianie w celach informacyjnych i promocyjnych na potrzeby organizowanej 

konferencji „Forum Marki Miejsca Specifica” poprzez internetową transmisję online oraz 

upowszechnianie zapisu video. 

7. Wyraża Pan(i) zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji drogą 

elektroniczną dotyczących organizowanych przez Administratora przedsięwzięć o charakterze 

naukowym, edukacyjnym lub marketingowym. 

8. Administrator danych nie sprzedaje oraz nie udostępnia danych osobowych uczestników 

innym osobom i instytucjom. 

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji celu na który zostały 

zebrane. 

10. Może Pan(i) w dowolnym momencie może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych.             

W tym celu można posłużyć się mailem wysłanym na adres kontakt@specifica.pl 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia Ogólnego. 
 
 

Zapoznałam/em się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach związanych z realizacją konferencji „Forum Marki Miejsca. Specifica” oraz w celu 

świadczenia usług informacyjnych o działalności naukowej, edukacyjnej i marketingowej konsorcjum 

Locativo - Branding Expert - Best Place. Mam świadomość przysługujących mi praw. 


