
Przesłanie zgłoszenia jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu 

uczestnictwa w spotkaniu biznesowym z cyklu: „O podatkach przy kawie”, organizowanym w dniu 

22 marca 2019 roku, w Kawiarni Beza w Toruniu. 

Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska  

oraz adresu e-mail i/lub numeru telefonu. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofać udzieloną 

nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Zgodę można 

wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody 

nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Spółka 

komandytowa jako Administratora Danych Osobowych dla Uczestników spotkania biznesowego. 

 

1. Dane administratora danych: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria 

Ostrowski i Wspólnicy Spółka komandytowa (dalej zwana: KOW)  

z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 110-114 w Toruniu, wpisana  

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem: 0000420141, NIP: 9562300054, REGON: 341278398. 

2. Kontakt: Może się Pan/Pani skontaktować z nami w następujący sposób: 

 listownie na adres: Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k.,  
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń; 

 przez e-mail: rodo@ostrowski-legal.net; 
 telefonicznie: 56 651 07 93 lub 56 651 07 94. 

3. Cel przetwarzania danych 

osobowych: 

Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania zgłoszenia udziału 

w spotkaniu biznesowym i organizacji uczestnictwa. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie  

art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia, w związku z udzieloną zgodą   

na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

5. Odbiorcy/kategorie odbiorców 

danych osobowych: 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach 

wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane lub przetwarzane przez innych odbiorców 

lub kategorie odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  

 podmioty związane z obsługą systemów informatycznych  
i strony www; 

 operatorzy systemów sms. 

6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas organizacji 
wydarzenia lub do czasu wycofania przez Pana/Panią udzielonej 
zgody. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofać udzieloną 
nam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu. 
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Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody 
przed jej wycofaniem. 

7. Przysługujące Pani/Panu prawa: Ma Pan / Pani prawo żądania od administratora: 

 dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 

 sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotyczących,  

 usunięcia danych osobowych Pana/Pani dotyczących; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących; 

 przenoszenia danych osobowych Pana/Pani dotyczących; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących; 

W momencie, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informacja o wymogu umownym 

podania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, niemniej 

jednak jest warunkiem koniecznym do rejestracji na wydarzenie. 

9. Informacja o przekazaniu danych 

do państwa trzeciego 

Dane przetwarzane w programie do obsługi prawnej Kancelarii, 

przekazywane są do Szwajcarii w oparciu o odpowiednie 

zabezpieczenia prawne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

 

Jarosław Ostrowski 

/Administrator Danych Osobowych/  

 

** słowniczek  

a) Administrator Danych Osobowych - to podmiot, któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe  

(Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k., inaczej KOW) – to on decyduje o celach i sposobach 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.  

b) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie 

lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie. 

c) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe. 

 


