KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, ul. Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań , informuje jak
niżej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. Z
Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: www.zrp.pl i
www.crr.com.pl lub za pośrednictwem Biura Organizacyjnego Mistrzostw na adres: Cech
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Rzemiosł Różnych w Poznaniu 61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2 tel. 61/852-94-14, e-mail:
biuro@crr.com.pl pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz
art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i
podejmowanych działań marketingowych w związku z organizacją Międzynarodowych
Otwartych Mistrzostw Polski MASTER OF BEAUTY, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym zgodnie z art. 1831 – 18315 Kodeksu postępowania cywilnego.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z
obowiązującym prawem.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt.
3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,
przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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