OŚWIADCZENIE RODO
na cele udziału
w spektaklu ZAPORA NIGDY SIĘ NIE PODDAMY w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, w dniu 1 marca 2022 r. (dalej
jako „Spektakl”)
Ja niżej podpisana/-y, niniejszym oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że:
a) Administratorem moich danych osobowych w postaci: mojego imienia i nazwiska, danych dotyczących szczepienia przeciwko
COVID-19 [dalej: Dane Osobowe] jest: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie (Administrator).
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora to: iodo@lcklubelskie.pl.
c) Dane Osobowe zostały pozyskane przez Administratora ze źródeł powszechnie dostępnych, tj. publicznych rejestrów i
ewidencji (KRS, CEIDG), Internetu (źródło pochodzenia danych osobowych) oraz od Uczestnika Spektaklu
d) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach, i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) w celu udziału w Spektaklu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) stworzenia bazy podmiotów potencjalnie zainteresowanych działalnością Administratora (wynajem powierzchni
konferencyjnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy województwa lubelskiego, promocja
innowacji), w tym z branży przemysłu spotkań, w ramach realizacji uzasadnionego interesu LCK, którym jest
konieczność wykonania statutowych zadań LCK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) informowania o inicjatywach Administratora i zapraszania na organizowane przez niego wydarzenia w ramach
realizacji uzasadnionego interesu LCK, którym jest konieczność wykonania statutowych zadań LCK (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) wewnętrznych celów administracyjnych LCK, w tym dokonywania analiz marketingowych i biznesowych,
czynności organizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
e) Kategorie przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, siedziba, nr telefonu, adres e-mail przedsiębiorców i ich reprezentantów
oraz reprezentantów firm i instytucji.
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

Przetwarzanie Danych Osobowych może zostać powierzone przez Administratora w szczególności podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi prawne, IT, ochroniarskie, transportowe, kurierskie, pocztowe.
Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji i zadań, o których mowa w pkt. d), o ile przepisy
prawne stanowią inaczej. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie,
gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Danych Osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych art. 15 RODO; sprostowania art. 16 RODO, usunięcia 17 RODO, IV.
ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO, V. przenoszenia danych art. 20 RODO, VI. wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Danych Osobowych - art. 21 RODO
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie żądań Inspektorowi Ochrony Danych na
adres e-mail: iodo@lcklubelskie.pl.
Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie
Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
Dane Osobowe nie podlegają profilowaniu.
……………………………….…………..
CZYTELNY PODPIS, DATA

