
Zgoda Prelegenta 
na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na:

1) przetwarzanie moich danych osobowych, tj.: a) imienia (imion) i nazwiska, b) daty urodzenia, c) 
adresu miejsca zamieszkania, d) adresu do korespondencji, e) adresu skrzynki poczty elektronicznej, 
f) numeru telefonu przez Ptak Warsaw Expo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Nadarzynie (05-830) przy al. Katowickiej 62 (dalej jako: Administrator) dla potrzeb niezbędnych do 
udziału w wykładzie jaki odbędzie się podczas Targów pod nazwą World Travel Show, które odbędą 
się w dniach 18-20 października 2019 roku w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie; jakie będą 
organizowanych przez Administratora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Wykładzie. 

2) otrzymywanie na wyżej wymienione/wymieniony adres/adresy środków komunikacji elektronicznej 
informacji handlowych Administratora zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i 
można ją wycofać w każdej chwili;

3) przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, tj.: a) imienia (imion) i nazwiska, b) 
daty urodzenia, c) adresu miejsca zamieszkania, d) adresu do korespondencji, e) adresu skrzynki 
poczty elektronicznej, f) numeru telefonu w celach marketingowych związanych z produktami i 
usługami oferowanymi przez Administratora za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej lub 
innych środków porozumiewania się na odległość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją 
wycofać w każdej chwili;

4) wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celu 
marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w każdej chwili;

5) przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, tj. a) imienia (imion) i nazwiska, b) 
daty urodzenia, c) adresu miejsca zamieszkania, d) adresu do korespondencji, e) adresu skrzynki 
poczty elektronicznej, f) numeru telefonu w celach wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych 
związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora i otrzymywanie informacji 
handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w każdej 
chwili.



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) – dalej jako: RoDO – 
Ptak Warsaw Expo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ptak Warsaw Expo spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy al. Katowickiej 62 (dalej jako: 
Administrator), kontakt z Administratorem możliwy jest w formie:

a) korespondencyjnej – na adres: al. Katowicka 62, 05-830 NADARZYN, POLSKA,

b) osobiście: w siedzibie Administratora,

c) telefonicznie – pod numerem: +48 (22) 1220287,

d) wiadomości poczty elektronicznej – na adres skrzynki poczty elektronicznej: …;

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 
6, ust. 1, lit. a RoDO) w następujących celach:

a) umożliwienie Pani/Panu udziału w zabiegu medycyny estetycznej poprzez wykonanie umowy 
udziału w zabiegu medycyny estetycznej, której stroną jest Pan/Pani (art. 6, ust. 1, lit. b RoDO);

b) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wynikającym z organizacji zabiegu 
medycyny estetycznej (art. 6, ust. 1, lit. c RoDO);

c) prowadzenie ewentualnych sporów i dochodzeniem roszczeń z tytułu organizacji zabiegu medycyny
estetycznej lub prowadzenia działalności gospodarczej – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes 
Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RoDO);

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy i osoby działające na
zlecenie lub świadczące usługi na rzecz Administratora;


