KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA
Kto jest Administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie danych podanych przy rejestracji na Wydarzenie jest
ING Business Shared Services B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, działająca w Polsce w formie oddziału,
pod firmą ING Business Shared Services B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
z siedzibą w Katowicach (IBSS), ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice, NIP: PL5263195854, KRS 0000702305
("Organizator").
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w Konkursie Lion’s Den
Risk Modelling Challenge (Konkurs), w szczególności:










rozpatrzenia Twojego zgłoszenia się do udziału w Konkursie, Twojego uczestnictwa w Konkursie
i przekazywania bieżących informacji związanych z Konkursem, w tym ogłoszenia wyników, wydania
Nagród oraz rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji związanych z organizacją i przebiegiem
Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes,
którym jest przeprowadzenie Konkursu, w którym zdecydowałeś się wziąć udział;
wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych w związku z przeprowadzeniem
Konkursu, w tym wynikających z ustaw obowiązków podatkowych, obowiązków wynikających z
przepisów ustawy o rachunkowości a także w celach handlowych i marketingowych – podstawą prawną
przetwarzania danych jest Twoja zgoda;
promocji Konkursu oraz budowania pozytywnego wizerunku IBSS w przestrzeni publicznej i w mediach,
w tym poprzez publikacje na stronie internetowej IBSS, na profilach IBSS w mediach społecznościowych,
podczas konferencji i targów - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych wizerunkowych jest
Twoja zgoda;
realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów IBSS, za które IBSS uznaje: możliwość dochodzenia
lub obrony roszczeń, cele archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów;
dodatkowo, Twoje dane osobowe podane przy rejestracji na wydarzenie, będą przetwarzane w celu
zbadania Twojej satysfakcji z organizowanych przez nas wydarzeń (poprzez wysłanie do Ciebie krótkiej
ankiety). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu IBSS w postaci utrzymywania wysokiej
jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia uczestników.

Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

EventLabs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503
Warszawa na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, który przetwarza dane na
polecenie Organizatora w celu rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia za pośrednictwem
portalu www.evenea.pl;

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice w związku
z organizacją Konkursu lub innym podmiotom z Grupy ING (tj. podmiotom powiązanych kapitałowo lub
osobowo z ING Groep N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia);

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
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Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do
jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem, tj. do czasu przedawnienia roszczeń.
W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Ci informacji marketingowych, a w tym informacji o kolejnych
wydarzeniach, Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
Jakie masz prawa?
W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do
zarejestrowania się i udziału w wydarzeniu.
Informujemy, iż nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie są profilowane.
Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych możesz się skontaktować
z osobą zajmującą się ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: DPO.TechPL@ing.com
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