INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EXPO SILESIA sp. z o.o.
INFORMATION ABOUT THE PROCESSING OF PERSONAL DATA BY EXPO SILESIA sp. z o.o.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Expo Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec przetwarza dane
osobowe z rejestracji na targi organizowane przez Expo Silesia sp. z o.o. Wśród tych informacji
mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie”) mają charakter danych
osobowych.
Dear Sir or Madam,
Please be informed that Expo Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Polish
Limited Liability Company] with its seat in Sosnowiec, at ul. Braci Mieroszewskich 124, 41219 Sosnowiec processes information from trade fair registrations, organized by Expo Silesia.
This information may also include the data that are considered by the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data, and repealing the Directive 95/46/EC (further: “General Regulation”) the personal
data.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy Państwa, że:
In connection with the above, please be kindly informed that:
1. Administratorem Państwa danych jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu,
adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, NIP
9591726258,
kapitał
zakładowy:
1.227.000
PLN,
adres
e-mail:
exposilesia@exposilesia.pl.
The controller of personal data of natural persons and natural persons conducting
business activity is Expo Silesia sp. z o.o. with its registered office in Sosnowiec,
address: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, POLAND, entered in the
Register of Entrepreneurs of the National Court Register with the KRS number:
0000252032, Tax ID. No. (NIP) 9591726258, e-mail address: exposilesia@exposilesia.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego
Rozporządzenia, tj. w oparciu o zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych.
Your personal data is processed on the basis of art. 6 sec. 1(a) of the General
Regulation, i.e.based on your consent to the processing of your personal data.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do udziału w Targach
oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora.
Your personal data is processed for the purposes necessary to participate in the fair
and for the purpose of marketing of products and services provided by the Controller.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały
podane przy rejestracji.
The Controller processes your personal data obtained from you in the process of
registration.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- podmioty z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia
działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie,
prawne, informatyczne, analityczne,
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
The recipients of your personal data shall be:
- entities with which Expo Silesia sp. z o.o. cooperates for the needs of conducting
business activity and providing services, e.g. entities rendering postal, courier, legal, IT,
analytical,
- entities authorised based on the provisions of the law.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez Expo Silesia sp. z o.o. przetwarzane przez okres
niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
Your personal data will be processed by Expo Silesia sp. z o.o. for a period of time
necessary to pursue the legitimate interests of the Company.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od
Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych
osobowych, cofnięcia zgody w każdym czasie, a także wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
You have the right to: request from the controller access to your data, rectify, delete
or limit the processing of data, transfer the data, object to the processing of data,
withdraw consent at any time and make a complaint to a supervisory authority.
8. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
Kontakt e-mailowy pod adresem: zwiedzajacy@exposilesia.pl

Kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Braci Mieroszewskich
124, 41-219 Sosnowiec.
The rights listed above may be exercised via:
E-mail contact at: zwiedzajacy@exposilesia.pl
Contact by traditional mail at: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec,
Poland.
8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu)
Your data will not be subject to automated decision making process (profiling)
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Your personal data will not be transferred to the third country.

