ZASADY OCHRONY DANYCH I WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
Informacje wstępne
Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Agrosimex sp. z o.o. (dalej „Agrosimex”) swoje dane
osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi
przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność,
integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie
procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Agrosimex zasady ochrony danych osobowych w
związku z organizacją konferencji sadowniczych, ustanowione na gruncie 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, dalej „RODO”)
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
Agrosimex sp. z o.o. z siedziba w Golianach 43 (05-320 Błędów).
Agrosimex przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej
inspektorochornydanych@agrosimex.com.pl. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi
wątpliwościami dot. przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Agrosimex to firma zajmująca się dystrybucją środków ochrony roślin, nawozów i akcesoriów ogrodniczych, z
ponad 25-letnią historią działalności na polskim rynku. W związku z organizacją konferencji sadowniczych
Agrosimex będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
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Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną działalnością Agrosimex może ujawniać Państwa dane osobowe następującym
podmiotom:








podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
innym podmiotom z Grupy Agrosimex,
podmiotom świadczącym usługi IT;
podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
firmom reklamowym, w tym organizującym konkursy oraz
organom państwowym, w tym instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Policji.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Agrosimex przysługuje prawo do:



dostępu do swoich danych osobowych,



sprostowania swoich danych osobowych,



usunięcia swoich danych osobowych,



ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,



przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można
znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Agrosimex przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
Czy musisz podawać swoje dane osobowe?
Podanie danych jest niezbędne do rejestracji i udział uczestnika w konferencji. W pozostałym zakresie (w
szczególności w celu przetwarzania przez Agrosimex danych w celach marketingowych) podanie danych jest
dobrowolne.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając
jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług
teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź
zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie
danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane
osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych
zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których
Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego
ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z
odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne
wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o
których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora
sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z
powyższym można zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię
tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób,
że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które
wywoływałby skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych uczestników konferencji.

ZASADY WYKORZYSTYWANIA WIZERUNKU UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Podczas Konferencji Agrosimex może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla
celów emisji w środkach masowego przekazu (w tym na stronie głównej www.agrosimex.pl na stronie
www.doradztwosadownicze.pl, na portalach: Facebook, YouTube) oraz dla celów dokumentacji, promocji,
reklamy Agrosimex.
Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konferencji zgody na utrwalanie i
bezpłatne wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Agrosimex i podmioty z nim powiązane
wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania i udostępnienia, w szczególności udostępnienie na
stronach internetowych, w tym wskazanych powyżej oraz w drukowanych lub przesyłanych w sieci Internet w
formie elektronicznej: materiałach promocyjnych.

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i
kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie
uznanych za nieetyczne.
Wizerunek Uczestnika konferencji zestawiony będzie z wizerunkami innych uczestników Konferencji oraz będzie
zestawiony z treścią dotyczącą przedmiotu działalności Agrosimex lub partnerów biznesowych Agrosimex w tym
także z treścią o charakterze marketingowym i promocyjnym.
Uczestnik Konferencji zrzeka się teraz jak i w przyszłości jakichkolwiek roszczeń, w tym finansowych, które
mogłyby mu przysługiwać z tytułu publikacji wizerunku w wyżej wskazanych materiałach.

