Regulamin streamingu konferencji Future Builders i gali
Obiektu Roku w Systemach Aluprof
Informacje ogólne:
Zgłaszając swój udział w naszych wydarzeniach związanych z projektem Future Builders i Obiekcie
Roku w Systemach Aluprof wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Aluprof SA, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (KRS 0000106225, REGON 070424429,
NIP 5470242884) tel.: +48 (33) 819 53 00, fax: +48 (33) 822 05 12, e-mail: aluprof@aluprof.eu w
celu:

rejestracji swojej osoby na dane wydarzenie (niezależnie czy jest to
uczestnictwo on-line czy stacjonarne)

co również jest jednoznaczne z

otrzymywaniem informacji z nim związanych, w szczególności na podany
adres poczty elektronicznej (np. link do konferencji/gali lub ewentualne
informacje o zmianie godzin rozpoczęcia wydarzeń).

WAŻNE: W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano do czasu ich cofnięcia.

Podanie danych jest niezbędne do udziału w wydarzeniach, brak ich wskazanie
spowoduje niemożliwość Państwa uczestnictwa w nich.

Zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych mogą
się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych email: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.

Aluprof SA będzie przetwarzał wskazane przez Państwa dane osobowe na
podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych”).
Podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich niepodanie
skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniach związanych z
projektem Future Builders i Obiekt Roku w Systemach Aluprof.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do żadnej
organizacji międzynarodowej. Państwa dane również nie będą wykorzystywane do
innych celów niż związanych z daną konferencją/galą.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Aluprof SA mogą Państwo
uzyskać pod adresem: https://aluprof.eu/rodo lub https://aluprof.com/rodo.

Kto i w jakim celu będzie miał dostęp do Państwa danych:

Dane jakie Państwo podają, posłużą do Państwa weryfikacji (w szczególności
poprawności danych i chęci uczestnictwa w danym wydarzeniu) oraz do
otrzymywania informacji powiązanych z danym wydarzeniem. Dodatkowe dane w
postaci imienia, nazwiska są nam potrzebne do weryfikacji Państwa tożsamości w
celu uczestnictwa w danym wydarzeniu.

Podane przez Państwa dane zostaną ujawnione:

a.

Upoważnionym pracownikom/współpracownikom Aluprof SA, zewnętrznej
obsłudze systemów informatycznych (tylko w celu utrzymania systemu),
zewnętrznej firmie, która wspiera organizację projektu future-builders.com
oraz zewnętrznemu dostawcy usługi mailingowej i hotelowej (podmiotu w
którym odbywa się konferencja stacjonarna). Państwa dane mogą zostać
również ujawnione właściwym organom państwowym, o ile będą one do
tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
b. Państwa dane w odpowiednich przypadkach mogą zostać również ujawnione
zewnętrznej obsłudze prawnej, audytorskiej oraz Inspektorowi Ochrony
Danych Aluprof SA

Okres przetwarzania Państwa danych:

Dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji danej konferencji/gali, aż do
momentu gdy:
a) zgoda zostanie wycofana poprzez przesłanie informacji z żądaniem
wycofania zgody na adres resignation@aluprof.eu lub poprzez
kontakt telefoniczny z Aluprof SA,
b) uzyskamy informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub
niedokładne,

c) upłynie termin do 3 lat po zakończeniu danej konferencji.
Dodatkowo, informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana
przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą
wykorzystywane do żadnych innych celów niż archiwalne, do momentu
wystąpienia ewentualnych roszczeń.

Państwa prawa:

Mają Państwo prawo do żądania od Aluprof SA dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub zgłoszenia żądania ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. Niektóre ze wskazanych praw
mogą być ograniczone w stosowaniu w zależności od kontekstu przetwarzania. W
tym celu należy przesłać informację z żądaniem na adres aluprof@aluprof.eu.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 22
RODO. Oznacza to, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu
wykorzystaniu do oceny niektórych Państwa czynników osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Informujemy
również, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji
międzynarodowej.

WAŻNE: jeżeli jakiekolwiek zapisy są dla Państwa niejasne prosimy o
bezpośredni kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który z chęcią
wyjaśni wszystkie Państwa wątpliwości (iod_aluprof@grupakety.com tel.
+48 33 819 53 00).

Konferencje on-line ważne informacje:
1. Najnowsza wersja przeglądarki Gogle Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub

Safari;
2. System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy;
3. Połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.

Konferencje stacjonarne:
https://future-builders.com/files/documents/Regulamin_imprezy.pdf

