Informacja o współadministrowaniu danymi osobowymi w związku z organizacją wydarzenia:
Konferencja regionalna SEG - Kraków, 21 maja 2019 r.

1.

Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.,
z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła II („Deloitte”) oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
z siedzibą w Warszawie 00-029, ul. Nowy Świat 35/5A („SEG”), współadministrują danymi osobowymi
uczestników wydarzenia: Konferencja regionalna SEG – Kraków, 21 maja 2019 r. („Wydarzenie”), w celu
efektywnego prowadzenia działań związanych z jego organizacją oraz zapewnienia podmiotom danych
przejrzystych informacji o okolicznościach przetwarzania ich danych osobowych.

2.

Współadministrowanie danymi osobowymi, obejmuje następujący zakres danych zarejestrowanych
uczestników Wydarzenia: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) nazwa firmy, (iv) stanowisko oraz dotyczy wszelkich
operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdą ze stron w związku z prowadzeniem
działań dotyczących organizacji Wydarzenia, a w szczególności dotyczy przeprowadzenia procesu rejestracji
uczestników na Wydarzenie przez SEG oraz przygotowania imiennych identyfikatorów oraz list obecności dla
zarejestrowanych uczestników Wydarzenia przez Deloitte. Przetwarzanie danych osobowych przez każdą ze
stron, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych („RODO”), na
podstawie zawartego pomiędzy stronami porozumienia w tym przedmiocie.

3.

Przekazanie uczestnikom Wydarzenia informacji dotyczących okoliczności przetwarzania ich danych
osobowych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu (w tym przysługujących ich praw w tym zakresie),
zgodnie z właściwymi wymogami przepisów RODO, następuje przez
SEG:

na etapie rejestracji uczestników na Wydarzenie i zgodnie z treścią wskazaną
w zamieszczonym w ramach tego procesu formularzu,

Deloitte:

w ramach niniejszego dokumentu i zgodnie z treścią wskazaną poniżej:
Informujemy, że Twoje dane osobowe przekazane przez SEG, w zakresie: imię, nazwisko, nazwa
firmy oraz stanowisko, będą przetwarzane przez Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa,
Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k., z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła
II 22 (dokładne informacje o naszej strukturze znajdują się pod tym adresem), działającą
w charakterze administratora (w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych), w celu prowadzenia działań związanych z organizacją Wydarzenia, w tym
w szczególności w celu przygotowania imiennych identyfikatorów oraz list obecności. Twoje
dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionego interesu Deloitte, jakim
jest współorganizacja Wydarzenia. Przetwarzanie danych jest niezbędne w związku
z uczestnictwem w Wydarzeniu. Dostęp do Twoich danych posiada upoważniony personel
Deloitte oraz podmiotów przetwarzających, w szczególności świadczących usługi wsparcia
i obsługi systemów teleinformatycznych Deloitte. Twoje dane będą odpowiednio
zabezpieczone, także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych
przez Komisję Europejską, w sytuacji gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich
przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane będą przetwarzane do czasu
zakończenia realizacji celu wskazanego powyżej. Jako podmiotowi danych przysługuje Ci prawo
do: dostępu, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii
danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Aby umożliwić wykonanie Twoich praw w związku z realizacją celu
wskazanego powyżej, ustanowiony zostaje punkt kontaktowy pod następującym adresem:
apetruk@deloittece.com.

4.

Każda ze stron ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych naruszającego przepisy
RODO ograniczoną do czynności faktycznie wykonywanych w związku z organizacją Wydarzenia,

dotyczących: przeprowadzenia procesu rejestracji na Wydarzenie (w przypadku SEG) oraz przygotowania
imiennych identyfikatorów i list obecności (w przypadku Deloitte).

