Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych w
działalności ArtMeeting.pl przez firmę Technopomiar Sp. z o.o.
Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób
Technopomiar Sp. z o.o. („Technopomiar Sp. z o.o.”) postępuje z danymi osobowymi
przekazanymi nam za pośrednictwem strony internetowej artmeeting.pl, mailowych, portali
społecznościowych oraz danych pozyskanych na imprezach kulturalnych.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Technopomiar Sp. z o.o., ul. Graniczna 105,
54-530 Wrocław NIP: 899-24-32-941.
Źródło i sposób zbierania danych
Dane osobowe są gromadzone:
•

w związku z wykonywaniem przez Technopomiar Sp. z o.o. działań na rzecz
propagowania sztuki i działań kulturalnych– w zakresie określonym przepisami prawa,

•

w związku z usługą tzw. newslettera informującego o organizowanych przez
Technopomiar Sp. z o.o. wydarzeniach kulturalnych

•

poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronach
artmeeting.pl oraz kont „artmeeting” na portalach społecznościowych typu Facebook,
Instagram, Youtube.

Dane gromadzone przez Spółkę
Technopomiar Sp. z o.o. zbiera następujące rodzaje danych:
•
Dane dostarczane przez Państwa. Dane osobowe, które Państwo dostarczają w
momencie wypełniania formularza kontaktowego w celu udzielenie odpowiedzi na zadane
przez Państwa pytanie
•

Dane pozyskane na imprezach kulturalnych.

•
Dane pozyskane przy zapisywaniu się do newslettera na stronie internetowej
artmeeting.pl
Zakres danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Spółkę
•
•

Imię i nazwisko
Adres e-mail

Sposób wykorzystania przez Technopomiar Sp. z o.o. Państwa danych
Przekazane przez Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez nas do:
•
•
•

do komunikowania się z Państwem;
wysyłania zaproszeń na konferencje ,imprezy charytatywne oraz sponsorowane
przez nas wydarzenia kulturalne;
wysyłania newsletterów.

Państwa dane są przetwarzane przez Spółkę do momentu odwołania zgody marketingowej
lub przez czas uzasadniony ww. celami, zgodnie ze stosownymi przepisami.
Podstawy prawne przetwarzania danych
Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych Technopomiar Sp. z o.o.
musi mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna
mająca zastosowanie w danym przypadku jest zależna od tego, w jakich z wyżej wyszczególnionych
celów Technopomiar Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe:
•

na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
➢ w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
➢ poznania preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów, w celach
statystycznych oraz marketingu bezpośredniego,
➢ w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym
profilowania oraz w celach analitycznych

•

w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO):
➢ w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez
Technopomiar Sp. z o.o. wydarzeniach, wystawach. Osoby, które wyraziły taką zgodę,
mogą ją później wycofać – w tym celu muszą skontaktować się z nami w sposób opisany
w części „Państwa decyzje w zakresie prywatności”. Należy mieć świadomość, że
wycofanie zgody nie wpłynie na te procesy przetworzenia danych, który już miały miejsce.

Prawa i obowiązki
1. Prawa osób, których dane dotyczą :
Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,
przysługuje prawo do:
•

wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,

•

dostępu do danych osobowych,

•

uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do
uzyskania kopii danych,

•

żądania sprostowania danych osobowych,

•

zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,

•

żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy
przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,

•

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji
na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,

•

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby,
której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,

•

przenoszenia danych osobowych,

•

uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych
osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Obowiązki Administratora:
W ściśle określonych okolicznościach Technopomiar Sp. z o.o. może mieć obowiązek
ujawnienia Państwa danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego lub żądania,
np. obowiązku sprawozdawczego w odniesieniu do właściwego państwowego organu
regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa naszych produktów. W takich przypadkach
podejmiemy kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych w możliwie najszerszym
zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych osobowych do
kontrolowania i karania użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy podejmują
działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla innych osób lub ich mienia.
Państwa decyzje w zakresie prywatności
Mają Państwo prawo do wglądu do przechowywanych przez Technopomiar Sp. z o.o.
Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także do zwrócenia się do nas z
prośbą o korektę Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych w formie przeznaczonej do
odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi. Mogą
Państwo również zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zgłosić swoje zastrzeżenia, złożyć
skargę, zwrócić się z prośbą o korektę danych lub zgłosić prośbę o ich usunięcie należy
skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych – w tym celu należy wysłać
wiadomość e-mail na adres administrator@technopomiar.pl. Mogą również Państwo wysłać
pismo na następujący adres korespondencyjny:
Technopomiar Sp. z o.o.
ul.Graniczna 105
54-530 Wrocław
Z dopiskiem „Administrator danych osobowych”
Za przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności w Polsce odpowiada krajowy organ
ds. ochrony danych (GIODO). Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.
W komunikacji z Technopomiar Sp. z o.o. prosimy podawać imię i nazwisko, adres email oraz szczegółowe wyjaśnienie żądania. Jeśli chcą Państwo usunąć, zmienić lub
poprawić swoje dane osobowe i kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty e-mail,
prosimy w temacie wiadomości e-mail napisać „Żądanie usunięcia” lub „Żądanie
zmiany/poprawy”. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim terminie i

być może zaistnieje konieczność dodatkowego potwierdzenia Państwa tożsamości w celu
przetworzenia niektórych żądań.
Bezpieczeństwo danych
Technopomiar Sp. z o.o. utrzymuje uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne
środki kontroli mające zabezpieczać wszelkie dane osobowe zgromadzone za
pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego. Istnieje
jednak zawsze pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia przechwyci transmisję
internetową lub że ktoś znajdzie sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa.
Technopomiar Sp. z o.o. informuje, że ustanowiła środki bezpieczeństwa mające
przeciwdziałać nieupoważnionemu dostępowi lub przejęciu Państwa danych osobowych w
celu zapewnienia Państwu poczucia bezpieczeństwa z przekazywania do nas swoich
danych.
Zapisy końcowe
Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszej
Polityce prywatności w wersji obowiązującej w momencie, gdy te dane zostały od Państwa
zgromadzone, lub zgodnie z upoważnieniem z Państwa strony. Jednakże, z zastrzeżeniem
odpowiednich wymogów w zakresie wyrażania zgody, zastrzegamy sobie prawo do zmiany
warunków niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą
niezwłocznie publikowane na niniejszej stronie, wraz z nową datą wejścia w życie, która
widoczna będzie na górze strony. Technopomiar Sp. z o.o. zachęca Państwa do regularnego
sprawdzania niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Wszelkie dane
osobowe zebrane od Państwa będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją
Polityki prywatności.

