Zasady przetwarzania danych osobowych przez PolskoNiemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową

Grundsätze über die Verarbeitung personenbezogenen
Daten der Deutsch- Polnischen Industrie- und
Handelskammer

Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Warszawie,
zwana dalej „AHK Polska” (adres: ulica Miodowa 14, 00-246 Warszawa) jest
administratorem danych osobowych. Dane do kontaktu w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych: adres e-mail:
rfedorczyk@ahk.pl

Die Deutsche-Polnische Industrie- und Handelskammer mit Sitz in
Warschau, nachfolgend "AHK Polen" genannt (Adresse: Miodowa 14, 00246 Warschau) ist der Verwalter der personenbezogener Daten. Fragen
bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten richten Sie bitte an
folgende Email-Adresse: rfedorczyk@ahk.pl

Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań
przed zawarciem umowy o uczestnictwo w spotkaniu.

Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden gemäß Art.
6 Abs. 1 Lit. b) RODO2 zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet, auch
bevor Sie eine Entscheidung über die Teilnahme an der Veranstaltung
getroffen haben.

Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AHK
Polska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu towarów
lub usług AHK Polska, co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów AHK Polska.

Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden von der
AHK Polen gemäß Art. 6 Abs. 1 Lit. f) RODO verarbeitet, um Waren oder
Dienstleistungen der AHK Polen zu vermarkten. Die Verarbeitung ist dabei
erforderlich, um die Ziele, welche sich aus dem berechtigten Interessen der
AHK Polen ergeben, zu erreichen.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe
przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez AHK Polska także na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na AHK Polska, jako administratorze danych, w
szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości - w celu realizacji
obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w
organizacji spotkania.
Podane dane osobowe będą przechowywane przez AHK Polska przez okres
1 roku.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie
podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości
udziału w spotkaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od AHK Polska, jako
administratora danych:
•
•
•
•
•

dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących
przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do:
•
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub
innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
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Rozporządzenie 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

Sie haben das Recht gegen die oben genannte Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, einschließlich dem Erstellen von Profilen,
Widerspruch zu erheben.
Die personenbezogenen Daten werden von der AHK Polen auch gemäß Art.
6 Abs. 1 Lit. c) RODO verarbeitet, um die gesetzlichen Verpflichtungen der
AHK Polen als Datenverwalter zu erfüllen. Dies erfolgt insbesondere im
Rahmen des Rechnungslegungsgesetzes, um der Berichterstattungs- und
Buchführungspflichtenlicht nachzukommen.
Die personenbezogenen Daten können für Personen zugänglich sein, die
mit der Organisation der Veranstaltung vertraut sind.
Die angegebenen personenbezogenen Daten werden von der AHK Polen
für ein Jahr gespeichert.
Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig. Wenn Sie keine
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, besteht jedoch keine
Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen.
Sie haben das Recht, folgendes von der AHK Polen als Datenverwalter zu
verlangen:
• Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten,
• Richtigstellung Ihrer personenbezogenen Daten,
• Entfernung Ihrer personenbezogenen Daten,
• Einschränkungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten,
• Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten.
Im Falle eines Verstoßes gegen geltendes Recht bezüglich der Verarbeitung
personenbezogener Daten haben Sie das Recht, bei nachfolgenden Stellen
eine Beschwerde einzureichen:
•
Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener
Daten in Warschau oder einer anderen Aufsichtsbehörde im
EU-Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes, Ihres
Arbeitsortes oder des Ortes, an dem die mutmaßliche
Zuwiderhandlung begangen wurde.
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Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27.
April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr sowie die Aufhebung der
Richtlinie 95/46/WE

