KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez
Pana/Panią jest POLSKO-DOMINIKAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ z siedzibą w
Warszawie 00-074, przy ul. Trębackiej 4.
Z administratorem można skontaktować się:
a) pocztą elektroniczną pod adresem *biuro[@]pdig.pl,
b) pisemnie – kierując korespondencję na adres:
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, Polska.
1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może
Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod [@]pdig.pl.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
b) realizacji zawartych umów,
c) udzielonej zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art.
7 RODO
oraz w celu:
d) realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie pdig.pl;
e) prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w
związku z funkcjonowaniem serwisu pdig.pl, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką
komunikację.
Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:
a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. Podmioty przetwarzające).
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma
Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
b) sprostowania danych (art. 16 RODO;
• usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:
• dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w
Polsko-Dominikańskiej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przy czym podanie danych
jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu
zawarcie umowy.
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę
cyfrową udostępnioną w serwisie pdig.pl lub umożliwić administratorowi
prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie
skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.
9. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na
Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

UWAGA: *wskazany adres poczty elektronicznej nie jest właściwy dla przesyłania informacji handlowych w

rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami). Informacje handlowe przesyłać można na następujący adres
mailowy: reklama[@]pdig.pl

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH
przez Polsko-Dominikańską Izbę Gospodarczą (PDIG)
Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych przez
Polsko-Dominikańską Izbę Gospodarczą mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy
filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron
internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z
rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.
W związku z wykonywaniem fotorelacji lub zapisu filmowego PDIG może zbierać
indywidualne zgody na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku,
zwłaszcza wizerunku dziecka. Ze względu na to, że przy okazji pozyskiwania takich zezwoleń
dochodzi do przetwarzania danych osobowych, informujemy, że te dane będą przetwarzane w
celu korzystania z zezwoleń. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego
wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym, jednak dane
osobowe zawarte w zezwoleniu ani samo zezwolenie nie będą udostępniane.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez
Pana/Panią jest Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie 00074, przy ul. Trębackiej 4.Z administratorem można skontaktować się: pocztą
elektroniczną pod adresem *biuro[@]pdig.pl,b) i/lub pisemnie –kierując
korespondencję na adres: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, Polska.
2. każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo
poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych.
3. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody
na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także
żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w
rozdziale III RODO.
5. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który
będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
6. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą
zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą
podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

7. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO,
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji
przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego
celu.

