Polityka Prywatności
Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu zaktualizowany dokument „Polityka Prywatności” w związku z obowiązkiem informacyjnym
wynikającym z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 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 zwane dalej „RODO” oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uprzejmie informujemy, że Zarząd Targów Warszawskich S.A.
jako administrator danych osobowych stosuje zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia
celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

I.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Targów Warszawskich S.A. z siedzibą: ul. Puławska 12 A lok. 3, 02566 Warszawa (zwany dalej ZTW SA), zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000126894, NIP 526-021-17-13, REGON
012049014.
Z administratorem danych można kontaktować się pisząc na adres:

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Ul. Puławska 12A/3
02-566 Warszawa
lub pod adresem e-mail: rodo@ztw.pl
II.

Cel przetwarzania danych

Zarząd Targów Warszawskich S.A. przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne
do realizacji celów prowadzonej przez ZTW S.A. działalności, na podstawie zgód, umów, porozumień lub jeśli wynika
to z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, a w szczególności:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

W celu przekazywania Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany
w formularzu kontaktowym lub przekazany w formie wizytówki, informacji handlowych oraz
marketingu bezpośredniego;
W celu zapewnienia obsługi kierowanych przez Państwa zapytań ofertowych i/lub zapytań o
szczegóły techniczne świadczonych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionych interesem
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
W celu zawierania umów i/lub porozumień na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą
ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W celu wypełniania zobowiązań i realizacji zamówień wynikających z podpisanych umów,
porozumień, złożonych przez Państwa zleceń, co jest naszym prawnie uzasadnionych interesem
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby realizacji i obsługi zamówienia, co jest naszym
prawnie uzasadnionych interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W celu prowadzenia dokumentacji dokonanych transakcji i udziału osób w wydarzeniach
organizowanych przez ZTW SA;

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

W systemach informatycznych ZTW SA w celach administracyjnych i informacyjnych służących do
obsługi targów, konferencji, pozostałych imprez, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
W celu wykonania umowy zawartej z ZTW SA na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną
umowy jest inny podmiot;
W celu podpisania i realizacji umów o świadczenie usług z kontrahentami, wykonawcami,
podwykonawcami dla których ZTW SA jest klientem;
W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji
w przypadku prawnej
potrzeby wykazania faktów przed klientem
lub kontrahentem, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji
naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, itp.) co
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W zarządzania i prowadzanie serwisu https://www.ztw.pl/ oraz serwisów poszczególnych
wydarzeń organizowanych przez ZTW S.A. co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej i innej dokumentacji w związku z odrębnymi
przepisami prawa.

Ponadto ZTW SA może przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych, co wynika
bezpośrednio z wymogów prawa.
III.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Spółki,
usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Spółki, w szczególności podmioty takie jak osoby i firmy świadczące usługi: informatyczne,
kadrowo-finansowe, prawne, marketingowe, techniczno-logistyczne, wykonania wystawy
i konferencji,
projektowo-architektoniczne, budowy stoisk, zabudowy powierzchni i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.
IV.

Obowiązek przekazania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu wykonania umowy z ZTW SA,
podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz
jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/usługi/zlecenia. W przypadku niepodania danych osobowych usługa
nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika
z Ustawy o podatku od towarów i usług. Na pozostałym poziomie podanie danych jest dobrowolne, nie jest
wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
V.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, realizacją zlecenia będą przechowywane
dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
1.
2.
3.
4.

nie

Posprzedażowej obsługi Klientów, Kontrahentów (np. obsługi reklamacji, badań satysfakcji);
Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZTW SA;
Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikających z przepisów rachunkowych lub prawnych);
Realizacji zadań na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora;

5.

6.

VI.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przekazywania informacji handlowej oferowanych usług własnych
ZTW SA i marketingu bezpośredniego, na podstawie wyrażonych zgód i/lub uzasadnionego interesu
prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej
odwołania.
Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych
powyżej. Państwa dane osobowe zaprzestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że ZTW SA będzie w stanie
wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla ZTW SA ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystają Państwo z tego prawa – ZTW SA zaprzestanie przetwarzania danych w
tym celu.

Swój sprzeciw mogą wnieść Państwo na podany poniżej adres:
Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Ul. Puławska 12/
02-566 Warszawa
lub drogą mailową na adres: rodo@ztw.pl
VII. Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
1. Prawo żądania dostępu do danych;
2. Prawo żądania sprostowania danych;
3. Prawo żądania usunięcia danych;
4. Prawo żądania przeniesienia danych;
5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
6. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
8. Prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu
VIII. Profilowanie danych
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które
wywołuje wobec Państwa prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa, niemniej jednak
korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach
internetowych (profilowanie w celach marketingowych).
IX.

Przekazywanie danych
Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Ponadto Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej „Polityce Prywatności” nie będą
w żaden sposób udostępnianie osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym
podmiotom, w celu przesyłania informacji marketingowych osób trzecich.

