
KLAUZULA INFORMACYJNA:  

Osoby kontaktujące się z ramienia Partnerów i Wystawców  

Targów Pracy Future3 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych. 

Administratorem Danych Osobowych jest infoShare Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego               
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy            
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588009, NIP: 9571082154 

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres do korespondencji: 

infoShare sp. z o.o. ul. Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk 

lub wysyłając email na adres kontakt@infoshare.pl albo poprzez przesłanie wiadomości e-mail na inne adresy              
kontaktowe wskazane na stronie WWW pod adresem https://future3.pl 

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych. 

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. W temacie zagadnień dotyczących           

przetwarzania danych osobowych przez infoShare sp. z o.o. możesz się skontaktować z naszym Inspektorem              
Ochrony Danych przesyłając email na adres iod@infoshare.pl lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną           
korespondencję na adres korespondencyjny:  

infoShare sp. z o.o. ; Inspektor Ochrony Danych; Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk; Polska 

Informacje o celach, podstawach prawnych i czasie przetwarzania danych osobowych. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji umowy na przeprowadzenie usług oferowanych przez Organizatorów w ramach Konferencji na             
podstawie art. 6 ust 1 pkt b. RODO w tym realizacji roszczeń  w związku z zawartą Umową oraz  

b) marketingu produktów i usług Organizatorów na podany w trakcie rejestracji na Konferencję lub założenia               
konta Uczestnika adres e-mail oraz numer telefonu, w tym w postaci informacji handlowej na podstawie art. 6                 
ust. 1 pkt a RODO, 

Informacje o odbiorcach danych osobowych. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być Partnerzy Organizatorów wskazani na stronie             
inforshare.pl, którym w trakcie Konferencji wyrazi Pani/Pan zgodę na zeskanowanie ID identyfikatora            
Uczestnika Konferencji; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na               
przetwarzanie danych w celach wskazanych w pkt. 3 Klauzuli. 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,              
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia            
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na              
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/organu nadzoru gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych               
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z            
dnia 27 kwietnia 2016 r.; 



Informacje o obowiązku podania danych. 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. a                 
niniejszej Klauzuli jest warunkiem realizacji usług przez Organizatorów w tym umożliwienia Pani/Panu udziału             
w Konferencji.  

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.              
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach personalizowania marketingu          
usług i produktów kierowanych do Pani/Pana, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie spersonalizowana            
reklama usług i produktów Organizatorów przesyłana na podany adres e-mail i numer telefonu.  

 
 


