
   
         www.technical-cleanliness-forum.com 

Parts4cleaning Sp. z o. o.  
Al. Armii Krajowej 220/paw.1/109A 43-316 Bielsko-Biała 
Prezes zarządu: mgr inż. Maciej Płonka (MBA) 
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN opłacony w całości 
KRS: 0000764342 NIP: 5472209951 REGON: 382135280         

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA forum PARTS4CLEANING: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych w postaci Pani/Pana wizerunku jest: 

PARTS4CLEANING Sp. z o. o. z siedzibą Al. Armii Krajowej 220/paw.1/109A 43-316 Bielsko-Biała. zwana dalej 
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przechowywania i przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych przez czas, który 
jest nam potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Celem tym jest organizacja i promocja Międzynarodowego 
Forum Czystości Technicznej & EXPO PARTS4CLEANING, zwanego dalej forum, przed wydarzeniem, w trakcie 
jak i w okresie po forum. 

3. Państawa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umów powierzenia danych osobowych 
wyłącznie partnerom zaangażowanym w realizację forum. Partnerzy organizacyjni będą przechowywać jak i 
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe bez prawa ich dalszego udostępniania osobom trzecim. 

4. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@parts4cleaning.eu 
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzeniem 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), nazywane w skrócie RODO. 

6. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w realizowanym forum oraz świadczenia usługi przez ww. 
partnerów.  W przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w forum. Podstawą prawną 
takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli 
są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Podanie 
jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych 
przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić warunki do korzystania z 
usług. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
- przenoszenia danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Wizerunek Pani/Pana zostaje udostepniony PARTS4CLEANING Sp. z o. o. bezpłatnie w celu publikacji w materiałach 
dotyczących forum, w formie papierowej, elektronicznej, w tym również na firmowej stronie internetowej oraz w 
firmowych mediach społecznościowych. 
9. Uczestnicy forum rejestrują się poprzez formularz do rejestracji uczestników umieszczony na stronie forum 

www.technical-cleanliness-forum.com w zakładce rejestracja. 
10. Organizator forum zastrzega sobie zmiany dotyczące programu oraz prelegentów, które będą publikowane 

wyłącznie na stronie forum www.technical-cleanliness-forum.com w zakładce agenda. 
11. W dniu 15.05.2019 wieczorem odbędzie się wspólna kolacja. Jeśli nie przewidują Państwo uczestnictwa, 

proszę o pilną informację zwrotną. Osoby będące na diecie wegetariańskiej/ wegańskiej proszone są o 
poinformowanie o tym Organizatora najpóźniej do 10.05.2019 Podczas kolacji nie obowiązuje strój 
wieczorowy. 

12. Zmiany dotyczące prelegentów lub dodatkowych uczestników mogą być dokonywane najpóźniej na 1 dzień 
roboczy przed forum.  

13. Uczestnik forum ponosi koszty ewentualnych noclegów. Na pisemną prośbę, PARTS4CLEANING Sp. z o.o. 
może pomóc w ich zorganizowaniu w miejscu, w którym będzie się odbywać forum. 
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