AG #3 - Polityka prywatności
Wprowadzenie
Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Niniejszy dokument określa
podstawy prawne przetwarzania oraz sposób zbierania i wykorzystywania danych
osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. Zbieramy dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem
Konferencji Agile Games #3.

1. Bezpieczeństwo
Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych.
Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich
poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod
kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

2.Operacje przetwarzania
2.1 Osoby zgłaszające się na Konferencję Agile Games #3
2.1.1 Zbieranie danych osobowych
Źródła otrzymywanych danych:
• Bezpośrednio od osób zgłaszających się na Konferencję Agile Games #3
2.1.2 Otrzymywanie danych osobowych
Od osób zgłaszających się na Konferencję Agile Games #3 otrzymujemy następujące dane
osobowe:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail
2.1.3 Cel przetwarzania
Dane osobowe są zbierane w następujących celach:
• Wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy
• Marketingu
• Finansowo-księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów
prawa podatkowego
• Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu
roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
• Prowadzenia procesów reklamacyjnych.
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2.1.4 Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osoby
zgłaszające się na Konferencję Agile Games #3.
2.1.5 Przechowywanie danych
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo
jak to konieczne dla realizacji celów przetwarzania, przedstawionych w p. 2.1.3.

3. Zarządzanie bezpieczeństwem, jakością i ryzykiem
Posiadamy środki bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji naszych
klientów (w tym danych osobowych). Zbieramy i przechowujemy dane osobowe w ramach
procedur dotyczących przeprowadzenia Konferencji Agile Games #3. Jako podmiot
profesjonalny, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązków wynikających z prawa.

4.Przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie oraz miejsca
przetwarzania danych
Informujemy, że Twoje dane będą przetwarzane przez EventLabs Spółkę z o.o. z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w
celu wykonania umowy zawartej przez AgileUp („Organizator”) ze Spółką zgodnie z
regulaminem świadczenia usług.
Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie pozostaje
Organizator.

5.Zmiany niniejszego dokumentu
Regularnie aktualizujemy naszą politykę bezpieczeństwa. Ostatnia aktualizacja miała miejsce:
20.01.2020.

6.Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
• AgileUp Maciej Sowiński, Konary 91 05-660 Warka, wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7971905173 .
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został
punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: maciek.sowinski@gmail.com

7.Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji
Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich
poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania
usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo
do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
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Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Skargi
Mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, lecz jeśli zamierzasz wnieść skargę dotyczącą
ochrony danych osobowych, prosimy o maila na adres: maciek.sowinski@gmail.com
zawierającego możliwie jak najdokładniejszy opis zdarzenia. Masz również prawo wnieść
skargę do Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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