
DEFINICJE

1. Administrator: jednostka zarządzająca danymi osobowymi użytkowników serwisu www.projections.
pl, czyli Kommunikat Jakub Rutkowski 27 Stycznia 65, 64-980 Trzcianka, NIP: 763 197 13 14.

2. Użytkownik: osoba fizyczna lub firma, która zawarła umowę udziału w wydarzeniu Projekcje 2018 
poprzez zakup Biletu.

3. Witryna: strona internetowa www.projections.pl zarządzana przez Administratora.

DANE OSOBOWE

1. Głównym celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest umożliwienie 
Użytkownikowi udział w Wydarzeniu, poprzez zawarcie umowy, czyli zakup Biletu na Wydarzenie.

2. W celu zakupienia biletu należy wypełnić formularz, który wymaga podania adresu e-mail.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, miejscowość, adres 
email, NIP, nr IP

4. Podanie wymaganych przez Organizatora podczas rejestracji danych osobowych jest niezbędne do 
zawarcia umowy udziału w Wydarzeniu.

5. Do danych podanych przez Użytkownika nie będą miały dostępu żadne podmioty zewnętrzne, 
niezależne od Administratora, chyba że będą wykonywać prace zlecone przez Administratora 
wymagające dostępu do danych osobowych Użytkowników.

6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej przez Użytkownika umowy lub 
przez okres niezbędny do przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora. 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego po rozwiązaniu Umowy 
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem 
lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji 
danych.
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PLIKI COOKIES

1. Witryna zarządzana przez Administratora wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych 
dotyczących korzystania z serwisu, w tym danych demograficznych.

2. Administrator nie udostępnia danych z plików cookies podmiotom zewnętrznym

3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia funkcji cookies w przeglądarce internetowej, co może 
powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez Administratora do tworzenia spersonalizowanych treści 
opartych o zebrane dane.

5. Witryna wykorzystuje system statystyk Google Analytics korzystający z plików cookies. Opis 
szczegółowy sposobu, w jaki Google Analytics korzysta z plików cookies znajduje się w dokumencie 
dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

LINKI ZEWNĘTRZNE

1. W Witrynie mogą być zamieszczane linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych lub 
serwisów.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i przetwarzania danych 
osobowych obowiązujących na wspomnianych stronach internetowych / serwisach.

3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych na linkowanych stronach internetowych / serwisach, a ewentualne skargi lub uwagi 
zgłaszać bezpośrednio ich administratorom lub podmiotom zarządzającym tymi stronami.
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9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. 1Administrator umożliwi Użytkownikowi pełny dostęp do jego danych osobowych, ich zmianę, 
uzupełnienie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie.

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest 
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@projections.pl


