Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (dalej „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje z których dowiedzą się Państwo
między innymi w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo
związane z tym prawa.
Administrator Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Rynek Mody Dariusz Grunt, ul. Capri 4/7, 02-762
Warszawa, NIP 664 154 19 80, Regon 369172258
Dbamy o to, aby powierzone nam dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie
odbywało się w sposób jasny, rzetelny oraz zgodny z przepisami prawa regulującymi zasady ochrony
danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych
Uprzejmie informujemy, że przetwarzać będziemy następujące kategorie danych:
•
•
•
•
•
•

Nazwa firmy
NIP
Adres firmy / korespondencyjny (jeśli inny niż adres firmy)
Imię, Nazwisko
Telefon
email

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe mogły zostać pozyskane przez firmę poprzez: bezpośrednio od Pani/Pana
m.in. z wizytówki przekazanej przez Panią/Pana pracownikom lub współpracownikom firmy lub z
formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, podczas rejestracji
organizowanych przez firmę targów, z Państwa strony internetowej. Państwa dane mogły zostać
pozyskane także z katalogów wydarzeń branżowych publikowanych przez organizatora (np. jako
wystawca targów). Państwa dane mogliśmy również pozyskać ze źródeł publicznie dostępnych takich
jak REGON, CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora

Państwa dane są głównie wykorzystywane do wysyłania mailingów elektronicznych (z prezentacją
naszych ofert lub podmiotów z nami współpracującymi) , wysyłanie (w formie tradycyjnej)
czasopisma Rynek Mody lub zaproszeń na imprezy branżowe które organizujemy.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają nam usługi księgowe, oraz
naszym podwykonawcom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, lecz
wyłącznie w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa Państwu przysługujące
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania lub ich usunięcia.

Rynek Mody Dariusz Grunt
ul. Capri 4/7, 02-762 Warszawa
NIP 664 154 19 80
Regon 369172258

