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1) Kto jest administratorem moich danych osobowych i z kim mogę się kontaktować?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Coigdzie.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al.
Słowiańskiej 10B, 01-695 Warszawa (dalej „Coigdzie.pl”). Z administratorem danych, w tym we wszelkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących
Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się poprzez adres email:
coigdzie@coigdzie.pl, telefonicznie pod numerem: +48 22 697 00 30 lub pisemnie na adres siedziby Coigdzie.pl.
2) Jakie dane przetwarzamy?
Przechowujemy i przetwarzamy dane takie jak: adres e-mail.
3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowych
Rejestracja zgłoszenia imprezy w bazie Coigdzie.pl

Podstawa przetwarzania
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów
Coigdzie.pl w zakresie rejestracji zgłaszanych imprez
i wydarzeń

4) Informacja o zamiarze przekazywania danych do państw trzecich
Coigdzie.pl nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.
5) Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?


W związku z rejestracja zgłoszenia imprezy w bazie Coigdzie.pl - do czasu zakończenia trwania imprezy.

6) Komu dane osobowe mogą być przekazywane?
Coigdzie.pl nie przekazuje danych innym podmiotom, chyba, że jest do tego upoważniony na mocy
obowiązującego prawa.
7) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa, w tym: (i) prawo
dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do
usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych
danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu
o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do jej
wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody lub wyrażenie sprzeciwu możliwe jest za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres
coigdzie@coigdzie.pl.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie
danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
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