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Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych jest Organizator, czyli Stowarzyszenie PMI
Poland Chapter, z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul.
Domaniewskiej 47/10, KRS 0000-167-986, NIP 525-227-89-73,
REGON 0155-4342-4.
2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl, +48 530
700 457.
3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:
a. cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie
zgody,
b. dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są
przetwarzane,
c. sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
d. żądania usunięcia danych,
e. żądania ograniczenia przechowywania danych,
f. wniesienia sprzeciwu,
g. przeniesienia danych,
h. wniesienia skargi do organu nadzoru.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem
otrzymywania newslettera z informacjami o Kongresie.
5. Dane osobowe Uczestników, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą
przetwarzane w celu:
a. zorganizowania
i
przeprowadzenia
Kongresu
online
z
postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności: stworzenia
listy Uczestników, przesyłania informacji dotyczących agendy
Kongresu i innych informacji organizacyjnych, zapewnienia
możliwości zadawania pytań, a więc realizacja celów statutowych
Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu
projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz
wspieranie, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych
praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzanie świadomości
społeczeństwa w tej dziedzinie, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b. przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
tj. poczty elektronicznej informacji (w tym informacji handlowych)
dotyczących produktów i usług Organizatora w szczególności
przedstawionych w trakcie Kongresu a także informacji o kolejnych
edycjach Kongresu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
d. networkingowym, tj. udostępnianie danych osobowych uczestnika
(e-maila) firmom zewnętrznym celem promocji bądź nawiązywania
kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej będą udostępniane

6.
7.
8.

9.

osobom zaangażowanym w organizację Kongresu m.in. dostawcom
usług informatycznych i przetwarzane przez okres w jakim
Organizator (administrator) zobowiązany jest zachować dane dla
celów ewentualnej kontroli związanej z organizacją Kongresu oraz
przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących
przepisów prawa. W odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody na otrzymywanie informacji
marketingowych będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na serwerach
zlokalizowanych w Unii Europejskiej.
Dane osobowe
Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany nie będą również podlegały profilowaniu.
Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne
z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi
ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są
zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka jakie generują.
Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych
osobowych Użytkowników Portalu, w tym Zamawiających i Uczestników
Kongresu, opisane są w Polityce Prywatności http://pmi.org.pl/politykaprywatnosci.

