Debata „Przyszłość Europy”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof
Hetman, ul. Chopina 31/11, 20-023 Lublin.
II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji debaty „Przyszłość Europy”, udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania, przesłane przez Panią/Pana do Administratora pocztą elektroniczną
oraz za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej Administratora. Podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych jest Pani/Pana zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
III. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nami
współpracującym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
V. PANI/PANA PRAWA
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:





prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
 Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach,
kiedy Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu – ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej:
biuro@krzysztofhetman.pl lub na adres ul. Chopina 31/11, 20-023 Lublin.
 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać abyśmy przesłali Pani/Pana dane

do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.
VI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan,
że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu organizacji debaty „Przyszłość
Europy” oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zapytanie,
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi przesłanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
Pani/Pana udziału w wydarzeniu oraz udzielenie odpowiedzi na przesłane pytania.

