KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 ORAZ
W GROMADZENIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Beauty In sp. z o.o. Press sp. k. informuje, iż w związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem
SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów targów w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce,
wydanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologiioraz Głównego Inspektora Sanitarnego pobiera od
Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na
organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w organizowanych przez
Beauty In sp. z o.o. Press s.k. 42. Międzynarodowego Kongresu i Targów Kosmetologicznych LNE odbywających się
w dniach 26-27 marca 2022 r. w Krakowie.
1.

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Beauty In sp. z o.o. Press sp.k. z siedzibą w Łodzi, 91493 Łódź, Jasińskiego 26A, adres e-mail: kongres@lne.pl.
2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) i e) 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej „RODO”
w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej
koronawirusem SARS-CoV-2;
Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3.
4.
5.
6.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora - info@abi4u.pl, tel. +48 664 309 436
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Beauty IN sp. z o.o. sp. k., każdej osobie przysługują
następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazaniu poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Przetwarzanie
danych odbywa się wówczas na następujących zasadach:
1.
2.

3.
4.

Wyrażanie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdym czasie cofnięte.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oznacza zgodę na
przetwarzanie następujących danych: imienia i nazwiska , numeru telefonu, adresu mailowego, zarówno
przez Administratora, jak i przez partnerów biznesowych LNE, którym dane te zostaną powierzone w drodze
odrębnych umów powierzenia.
Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w celu przekazania
Uczestnikowi informacji na temat nowości branżowych.
Cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić w każdym czasie i nie będzie
wpływać na dotychczas nabyte zniżki, może jednak wpłynąć na możliwość kontynuowania darmowej
prenumeraty LNE.

