
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie  z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOCKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy 

ulicy Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków.  

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: Maciej Kaczmarski, email: iod@lockus.pl  

3) W przypadku, w którym dane uczestnika spotkania SPIN Extra 2023 nie zostały podane bezpośrednio 

przez niego, administrator mógł jest otrzymać od osoby wypełniającej formularz rejestracyjny 

dostępny na stronie: spin.lockus.pl lub od swojego partnera biznesowego. Dane te obejmują 

informacje niezbędne do organizacji spotkania w szczególności takie jak: imię, nazwisko, email, numer 

telefonu, nazwę firmy i jej adres oraz stanowisko uczestnika w tej firmie.  

4) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:  

a) przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o uczestnictwo Pani/Pana w wydarzeniach 

organizowanych przez LOCKUS Sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnictwa w SPIN 

Extra 2023,  

b) prowadzenia przez LOCKUS Sp. z o.o. działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, 

c) udostępnianiem przez LOCKUS Sp. z o.o. Pana/Pani danych osobowych do celu działań 

marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom publicznym, podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz LOCKUS Sp. z o.o. z zakresu: usługi prawnych, księgowości, marketingu, 

finansów, utrzymania systemów informatycznych, 

Ponadto dane mogą być udostępnione:  partnerom wydarzeń organizowanych przez LOCKUS Sp. z o.o. 

w oparciu o wyrażoną zgodę; podmiotom działających przy obsłudze i organizacji konferencji w której 

będzie Pani/Pan uczestniczył, podmiotom państwowym mogącym mieć dostęp do danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czyli poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (UE)  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez LOCKUS Sp. z o.o. przez okres organizacji 

spotkania a po jego zakończeniu przez czas przedawnienia roszczeń związanych z organizacją spotkania 

lub przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o 

wyrażoną zgodę dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.  

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Realizacja praw może nastąpić poprzez kontakt z LOCKUS Sp. z o.o. (telefonicznie pod 
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numerem +48 603 302 747 , mailowo: iod@lockus.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na 

stronie: https://spin.lockus.pl/wycofanie-zgod/ 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy w zakresie 

uczestnictwa w wydarzeniu i jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania.  

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  
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