Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amberexpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Amberexpo Exhibition and Convention Centre, 11, Żaglowa St., Gdańsk, Poland

FORMULARZ POTWIERDZENIA UDZIAŁU
REGISTRATION FORM
Imię i nazwisko/Name and Surname ………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………
Stanowisko/Position …………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………..……..
Firma, instytucja/Company, Organization ……………………………………………………………………….……………………………………………………….….
Telefon/Telephone ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…
Adres e-mail/e-mail address ………………………………………………….……………………………..………………………………………………………….……….

Prosimy o odesłanie formularza na adres e-mail: baltexpo@ztw.pl do dnia 30.08.2021.
Please send the form to the following e-mail address: baltexpo@ztw.pl by August 30, 2021.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Targów Warszawskich S.A. ul. Puławska 12a lok 3, 02-566 Warszawa pozyskał Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, adres e-mail z ogólnodostępnych źródeł
(internet) i przetwarza je jako administrator danych osobowych (dalej jako „Administrator”).
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest skierowanie zaproszenia do udziału w XXI Międzynarodowych Targach Morskich i Konferencjach BALTEXPO 2021.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane Osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim
jest wysłanie do Pani/Pana zaproszenia.
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora, usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty współpracujące przy obsłudze administracyjno-logistycznej targów i konferencji i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych
usług,
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane Osobowe będą przechowywane do czasu odbycia się XXI Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO 2021.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a)
prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b)
prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c)
prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres rodo@ztw.pl, Ponadto osoba,
której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING BY ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.
Please be informed that Zarząd Targów Warszawskich S.A., ul. Puławska 12a lok 3, 02-566 Warszawa, obtained your personal data such as your first name, surname, job position, e-mail address, from publicly available sources (the
internet) and processes them as a personal data controller (hereafter referred to as “the Controller”).
PURPOSE OF DATA PROCESSING
The personal data are processed for the purpose of issuing an invitation to take part in 21st International Maritime Exhibition &Conferences BALTEXPO 2021.
LAWFULNESS OF DATA PROCESSING
The personal data will be processed on the basis of the principle set down in Article 6 section 1 item f of EU Regulation 2016/679 from 27 April 2016 (hereafter referred to as "GDPR"), namely for the purposes of a legitimate interest
pursued by the Controller, i.e. sending you an invitation.
RECIPIENTS OF DATA
Access to the personal data may be given to the following recipients:
- authorized employees of the Controller,
- service providers contractually entrusted with processing the personal data for the performance of services provided to the Controller, in particular entities handling administration and logistics of the conference and their authorized
employees - to the extent necessary to properly carry out these services.
DATA STORAGE PERIOD
The personal data will be stored until the date of 21st International Maritime Exhibition &Conferences BALTEXPO 2021.
RIGHTS CONNECTED WITH PERSONAL DATA PROCESSING
Data subjects may exercise their rights as follows:
a) the right of access to their personal data and the right to correct them,
b) the right to restriction of processing of their data in circumstances and according to the principles set down in GDPR Article 18 or to erasure according to GDPR Article 17 ("the right to be forgotten”),
f) the right to object at any time to the processing of their personal data
On matters related to data processing and exercising the rights of the persons the data concerns, please contact the Company by directing your correspondence to the following e-mail address: rodo@ztw.pl.
In addition, the person whom the data concerns has the right to file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office (UODO, address: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) against the Company for processing his or her
personal data.

Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A., ul. Puławska 12A lok.3, 02-566 Warszawa,
tel. +48 22 849 60 06, e-mail: baltexpo@ztw.pl, www.baltexpo.ztw.pl
Organizer: Warsaw Exhibition Board SA (Zarząd Targów Warszawskich S.A.), 02-566 Warsaw, Poland, 12A, Puławska Str.,
tel. +48 22 849 60 06, e-mail: baltexpo@ztw.pl, www.baltexpo.ztw.pl

