INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
WARSZTATÓW/KONSULTACJI ORGANIZOWANYCH W CENTRUM HANDLOWYM „WESTFIELD
ARKADIA”
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez:
• GSSM Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 82, Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000364145 posiadającą NIP: 5272635896, REGON:142564741 (dalej „GSSM”);
GSSM jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane:
PODMIOT

DANE OSOBOWE

CEL

PODSTAWA

OKES RETENCJI*

Uczestnik

• Imię i nazwisko
• E-mail
(zwane „Danymi
podstawowymi”)

Udział w
warsztatach/
konsultacjach

Zgoda
uczestnika

• Wizerunek

Rejestracja
przebiegu
wydarzenia dla
promocji
aktywności
organizowanych
w Centrum
Rozpatrzenie
reklamacji

Uzasadniony
interes
administratora

6 miesięcy od dnia
zakończenia
warsztatów/konsultacji
lub do chwili
wycofania zgody – w
zależności co nastąpi
wcześniej.
Czas niezbędny do
realizacji celów
Administratora

Uczestnik,
który złożył
reklamację

• Dane podstawowe
• Adres
korespondencyjny
(opcjonalnie)

Uzasadniony
Czas niezbędny do
interes
obsługi reklamacji
Administratora
w udzieleniu
odpowiedzi na
złożoną
reklamację
* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony
przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału
w Warsztatach/Konsultacjach.
GSSM wskazane powyżej dane powierzy do przetwarzania podmiotom, z którym współpracuje przy
organizacji Warsztatów/Konsultacji, w szczególności:
• Elżbiecie Dmowskiej-Mędrzyckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta
Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 pod pocztowym
numerem adresowym 02-923, posiadającą numer NIP 5212745121;
• Expansja Advertising Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
adres: ul. Kordeckiego 47, 60-144 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000287294, REGON 300653514, NIP 7811808030;
na podstawie zawartej z nimi umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
administratora) oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym
czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Warsztatach/Konsultacjach. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania danych
osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej:
recepcja.westfieldarkadia@urw.com.

