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ZGŁOSZENIE
Wydarzenie:

Środkowoeuropejskie Dni Pomologów 2020

Miejscowość, data:

Bad Muskau, 18 do 20.09.2020

Niniejszym zgłaszam się wiążąco na wyżej wymienione wydarzenie.
Przyjadę dnia …………………….. i wyjadę dnia ………………………. .
Proszę wpisać daty!
…

Chcę nocować w pokoju dwuosobowym z …………………………………………………... .

…
Chcę nocować w pokoju jednoosobowym.
Proszę zakreślić!

Nazwisko, imię:

…………………………………………………………………

Instytucja:

…………………………………………………………………

Ulica / numer domu:

…………………………………………………………………

Kod pocztowy / miejscowość: …………………………………………………………………
Numer telefonu:

…………………………………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………………

Ochrona danych osobowych:
Poniższa deklaracja jest dobrowolna i można ją w każdej chwili odwołać.
Swym podpisem zgadzam się na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych
do celów organizacji wydarzenia (p. Klauzula informacyjna w załączniku).
 Proszę informować mnie także w przyszłości o wydarzeniach LaNU.

…………………………………………………………………
Data / podpis
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Sächsische
Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) w związku z realizacją wymogów
informacyjnych Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Poniższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych przez LaNU. Dane są osobowe, jeśli mogą być
przypisane do osoby fizycznej. Danie nieosobowe są danymi zanonimizowanymi lub spseudonimizowanymi.
Poniżej informujemy Państwa o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, u kogo je gromadzimy i co z tymi
danymi robimy. Poza tym informujemy o Państwa prawach w kwestiach ochrony danych oraz do kogo mogą
się Państwo w tych sprawach zwrócić.
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Państwa dane kontaktowe zapisane w procesie zgłoszenia:
•
•
•

Nazwisko, imię, tytuł
Firma / instytucja, funkcja
Adres, numer telefonu, adres e-mail

Podczas wydarzenia będą robione zdjęcia.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Dane przetwarzane są do celów przeprowadzenia wydarzenia, na które się Państwo zgłosili. Za specjalną
zgodą przetwarzamy te dane także do informowania Państwa o przyszłych wydarzeniach LaNU i zapraszania
Państwa w przypadku zainteresowania. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów dokumentacyjnych oraz
ew. w internecie czy publikacjach LaNU do celów działalności informacyjno-promocyjnej.
Jak przetwarzamy Państwa dane?
Są zapisywane i przetwarzanie elektronicznie. Korzystamy przy tym z technicznych i organizacyjnych
środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed niezamierzonym czy
bezprawnym usunięciem, utratą lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem czy nieuprawnionym
dostępem. Nasze wymogi bezpieczeństwa odpowiadają aktualnym standardom technologicznym i
organizacyjnym.
Kiedy możemy przekazać Państwa dane?
Przekazanie Państwa danych może odbywać się w ramach organizowania wydarzenia, na które się Państwo
zgłosili. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o przyszłych wydarzeniach LaNU i
zaproszeń na nie, to także w tym celu może nastąpić przekazanie.
Odbiorcą danych mogą być usługodawcy lub kontrahenci zakontraktowani przez LaNU na przykład do celów
kontroli wstępu w miejscu wydarzenia lub zarządzania wydarzeniem. Ponadto co do zasady nie przewiduje
się przekazywania. Państwa dane możemy przekazać tylko wówczas, gdy udzielą nam Państwo na to
wyraźnego pozwolenia lub gdy będzie to dopuszczalne ustawowo. Może być to dopuszczalne w szczególności
wówczas, gdy konieczne są kontrole organów nadzoru. I tak ewentualnie Saksoński Trybunał Obrachunkowy
może otrzymywać od nas dane do weryfikacji.
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Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do przeprowadzenia wydarzenia, na które się
Państwo zgłosili. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o przyszłych wydarzeniach LaNU i
zaproszeń na nie, przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do tego celu. Następnie Państwa
dane zostaną usunięte.
Jakie prawa Państwu przysługują?
Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych mają Państwo jako osoba, której dane
dotyczą, różne prawa. Szczegóły wynikają z artykułu 15 do 18 i 21 Rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych osobowych.
•

Prawo do informacji.
Mogą zażądać Państwo informacji o swych przetwarzanych przez nas danych osobowych. W swym
wniosku o udzielenie informacji powinni Państwo dokładnie opisać swoją sprawę, co ułatwi nam
zestawienie koniecznych danych.

•

Prawo do sprostowania
Jeżeli dotyczące Państwa dane nie są (już) prawidłowe, mogą Państwo zażądać sprostowania. Jeżeli
Państwa dane miałyby być niekompletne, mogą Państwo zażądać ich uzupełnienia.

•

Prawo do usunięcia
Mogą Państwo zażądać usunięcia swych danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że dane
zostaną usunięte tylko wówczas, gdy dane Państwa dotyczące nie będą nam już potrzebne do
spełnienia naszych zadań ustawowych.

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych Państwa dotyczących.
Ograniczenie to nie stoi na przeszkodzie przetwarzaniu, jeżeli przetwarzania wymaga ważny interes
publiczny.

•

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych Państwa dotyczących. Jednakże nie będziemy
mogli go uwzględnić, jeżeli wobec przetwarzania istnieje nadrzędny interes publiczny lub jakiś
przepis prawny zobowiązuje nas do przetwarzania.

•

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli są Państwo zdania, że nie załatwiliśmy Państwa sprawy lub nie zrobiliśmy tego w pełni, mogą
Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych. Dane
kontaktowe organu ds. ochrony danych Saksonii:
Sächsischer Datenschutzbeauftragter Telefon: 0049 351 493-5401
saechsdsb@slt.sachsen.de Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Do kogo mogą się Państwo zwrócić?
Pytania w sprawach ochrony danych mogą Państwo kierować do LaNU. LaNU reprezentowana jest przez
dyrektora fundacji. Jest on odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Dane kontaktowe:
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Riesaer Str. 7, 01127 Dresden
Ponadto mogą się Państwo zwrócić do pełnomocnika ds. ochrony danych, odpowiedzialnego za LaNU.
Kontroluje on przetwarzanie danych pod względem jego zgodności z prawem. Jego dane kontaktowe:
Datenschutzbeauftragter der LaNU
Telefon: 0049 351 81416-752
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