
Szanowni Państwo, 

Firma PERSONALITIES Katarzyna Łasak poważnie podchodzi do zbierania oraz przetwarzania danych  

a nasza oferta kierowana do przedsiębiorstw. Działamy zdecydowanie na rynku B-2-B. Osoby prywatnie 

zgłaszające się na produkowane przez nas warsztaty czy konferencje to rzeczywiście sporadyczne przypadki (i 

oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy!). Zatem jedyne Państwa dane, jakie leżą w obszarze naszych 

zainteresowań to dane związane z Państwa zatrudnieniem czy działalnością biznesową. 

Informacje przekazujemy Państwu głównie drogą mailową, rzadziej telefoniczną a najprościej kalendarz naszych 

wydarzeń znaleźć na naszej witrynie internetowej www.personalities.pl  

W związku z istotnymi zmianami w prawie – wejściem w dniu (25 maja 2018 r.) 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 ich swobodnego przepływu („RODO”) uprzejmie informujemy o 

zasadach na jakich przetwarzamy dane od dnia dzisiejszego: administratorem danych osobowych 

przekazywanych przez Państwa naszej firmie jest Katarzyna Łasak prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą Katarzyna Łasak PERSONALITIES, Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, NIP 113-065-

20-26 . Kontakt: biuro@personalities.pl, tel. 696 312 232 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

("osobie, której dane dotyczą"). 

W momencie decyzji skorzystania z naszej oferty, zgłaszając udział w którymkolwiek z wydarzeń niezbędne dla 

nas do przetworzenia tego zgłoszenia dane to: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres email. Dane te 

przekazują nam Państwo dobrowolnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez nas podczas całego procesu 

korzystania z naszych usług. Dane te wykorzystujemy do poinformowania Państwa o naszych kolejnych 

wydarzeniach – dzięki nim mogą Państwo zapoznać się z kalendarzem aktualnych wydarzeń. 

Zbiór danych przetwarzanych przez naszą firmę stanowi dla nas cenną tajemnicę handlową i tylko my będziemy 

je administrować. Nie udostępniamy ich innym podmiotom, a jeśli tak, to przed ich pozyskaniem wyraźnie 

informujemy o tej możliwości naszym klientom i jest to działanie jednorazowe, związane z konkretnym 

wydarzeniem i konkretną grupą odbiorców (sponsorzy, partnerzy, wymienieni z nazwy, podwykonawcy) Dostęp 

do gromadzonych danych mają tylko osoby do tego upoważnione. 

W każdym momencie mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania 

czy usunięcia a także ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia na to zgody. W wyjątkowych sytuacjach możemy 

być zobowiązani udostępnić je podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego 

prawa np. sądy czy prokuratura, które wystąpią z takim żądaniem. Zgodnie z przepisami prawa nie będziemy 

przechowywać Państwa danych bez Waszej zgody albo po jej ustaniu. Wystarczy mail na adres 

rezygnacja@personalities.pl. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO lub inne 

przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z wytycznymi ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679. 

Pozostaję do dyspozycji w przypadku pytań 

 

Katarzyna Łasak, administrator danych osobowych 

 w firmie PERSONALITIES Katarzyna Łasak 

http://www.personalities.pl/
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