
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
wyrażonej powyżej jest Firma Kakuzu z siedzibą w Hucie Janowskiej 2/3 (kod pocztowy: 95-200 
Pabianice), tel.:517517417, adres e-mail: info@gakkon.org  Poniżej znajdą Państwo wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z 
realizacją zawartej z Państwem umowy oraz w celu jej należytego wykonania. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora w celu realizacji Gakkonu i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, 
transakcji sprzedaży biletu, rejestracji prelegentów, a także kontaktu z Państwem w razie takiej 
potrzeby oraz w celu dochodzenia ewentualnych  roszczeń. Zakres zbieranych danych to: imię i 
nazwisko, numer PESEL, numer akredytacji, od osób niepełnoletnich dodatkowo informacje o 
chorobach i przyjmowanych lekach oraz numer telefonu, w przypadku wystawców 
prowadzących działalność gospodarczą także numer NIP, dla celów rozliczenia zawartych 
zobowiązań i realizacji obowiązków prawnych i podatkowych wynikających z przepisów prawa. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika. W przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwa  realizacja rejestracji uczestnika, a tym samym obsługa 
zamówienia. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom w celu niezbędnym do 
prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to podmiotów prowadzących dla nas obsługę 
informatyczną oraz usługami ochrony. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
czy organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do 7 dni roboczych po zakończeniu festiwalu Gakkon 
tj. dane nie będą przechowywane dłużej niż 7 dni roboczych od dnia 10 lutego 2019r.  

mailto:info@gakkon.org

