POLITYKA PRYWATNOŚCI
Osoba rejestrująca się na Konferencję #STARTER akceptuje jednocześnie Politykę Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych.
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO. Poniżej
przedstawiamy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?
Dane, które przetwarzamy, to informacje, które podałeś w formularzu rejestracji na stronie Konferencji #STARTER. Są to: twoje imię
i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, wspólnota, adres email oraz numer telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne, co oznacza, że do ciebie należy decyzja, czy udostępniasz nam swoje dane. Pamiętaj jednak,
że jest to niezbędne do zarejestrowania się jako uczestnik konferencji.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywnych Społeczno-Kulturalnie „Abba” z siedzibą w Warszawie,
przy al. Stanów Zjednoczonych 20/99, kod pocztowy: 03-964, REGON: 141656910, NIP: 1132744560, KRS 0000315458.
Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu Twojej rejestracji i Twojego uczestnictwa w konferencji #STARTER. Na konferencję
zostaną wpuszczone osoby po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie internetowej.
Dane będą przetwarzane także w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb organizatora oraz organizacji konferencji
#STARTER, którą chcemy jak najbardziej dostosować do zarejestrowanych uczestników, zwracając uwagę na ich wiek, wspólnotę i
miejscowość.
Twojego adresu email będziemy używać w celach kontaktów z Tobą w sprawach konferencji. W wyjątkowo pilnych sytuacjach
będziemy w tym celu korzystali z Twojego numeru telefonu.
Po zakończeniu konferencji #STARTER będziemy używali Twojego adresu email w celu informowania Cię o nowych działaniach i
inicjatywach.
Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?
Nie planujemy udostępniać Twoich danych osobowych zewnętrznym podmiotom.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konferencji lub znajdą się w archiwum
– do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Masz prawo do informacji, jakie dane przetwarzamy i w jaki sposób są one przetwarzane. W wiadomości, którą otrzymasz po
rejestracji, wymienione są konkretne dane, które przetwarzamy – są to Twoje imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość,
wspólnota, adres email oraz numer telefonu. W każdym momencie możesz zażądać od administratora dostępu do swoich danych
osobowych.
Masz prawo do aktualizacji swoich danych osobowych.
Masz także prawo do usunięcia swoich danych, jeśli chcesz, żebyśmy przestali przetwarzać Twoje dane osobowe. Pamiętaj
jednak, że jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
W celu dostępu do swoich danych, aktualizacji ich lub żądania usunięcia – skontaktuj się z nami przez adres
starter@starter.waw.pl. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Powinieneś otrzymać od nas odpowiedź nie później niż w
terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. W tym terminie udzielimy Ci odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu
terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać
kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

