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UWAGI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją seminarium oraz do podjęcia
niezbędnych działań organizacyjnych z nim związanych.
Zgoda:
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności utrwalania obrazu i dźwięku w postaci zdjęć i filmów cyfrowych w celu
udokumentowania przebiegu imprezy, do celów archiwalnych lub promocyjnych oraz wykorzystanie utrwalonego obrazu
i dźwięk do publikacji na stronach internetowych www.lenz.com.pl i www.seminarium.lenz.com.pl.
Zgoda:
TAK
NIE
Oświadczam, że wszelkie deklaratywne zgody wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em zapoznana/y z klauzulą
informacyjną (na stronie 2) o przysługujących mi prawach, w tym do wycofania zgody.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych zgodnie z art. 24
Kodeksu Cywilnego ani innych praw.
NIE
TAK
Zgoda:
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: gkluska@lenz.com.pl
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w Seminarium. Decyzja o
uczestnictwie w Seminarium będzie zależna od ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa w Seminarium mają Klienci firmy
LENZ. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane na wskazany w formularzu adres mailowy.
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Klauzula informacyjna do seminarium technicznego LENZ Sp. j.
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym gromadzonych na etapie rejestracji w systemie informatycznym jest Lenz Sp. j. Możesz skontaktować
się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc
na adres: iod@lenz.com.pl lub na adres siedziby.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do realizacji uczestnictwa w seminarium.
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
realizacja uczestnictwa w seminarium nie będzie możliwa.
4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres max. 2 lat od dnia
zadeklarowania uczestnictwa w seminarium.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych żadnym innym odbiorcom, do państw
trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

