Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO ), Walk PR Sp. z o.o. w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Walk PR Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Dzielnej 60, 01-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000269388, NIP 525-24-01-215, REGON:
140929196, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celach:
a) rejestracji na wydarzenie „NIKON NPS PRO Days 2019” - podstawa prawna: art.6 ust.1
lit. a RODO,
b) prowadzenia ewidencji osób, które wezmą udział w wydarzeniu „NIKON NPS PRO Days
2019” oraz będą pozostawali na liście rezerwowej na przedmiotowe wydarzenie podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO,
c) wysłania informacji mailowej (i) o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu „NIKON
NPS PRO Days 2019”, (ii) w sprawie potwierdzenia udziału w wydarzeniu albo rezygnacji
lub (iii) pozostawaniu na liście rezerwowej - podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO.
3. Walk PR z siedzibą w Warszawie zbiera Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
1) imienia i nazwiska,
2) adresu e-mail,
3) wieku na okoliczność osiągnięcia przez Panią/Pana pełnoletności,
4) numeru NPS, jeżeli posiada Pani/Pan ten numer.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
1) podmioty powiązane kapitałowo z WALK PR Sp. z o.o. w Warszawie
2) Nikon CEE GMBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce,
3) Podmioty powiązane kapitałowo z Nikon CEE GMBH,
4) podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe na zlecenie WALK PR Sp. z o.o. w
Warszawie,
5) dostawców usług prawnych i doradczych wspierających WALK PR Sp. z o.o. w Warszawie
w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne),
6) dostawców usług zaopatrujących WALK PR Sp. z o.o. w Warszawie w rozwiązania
techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności
dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa; w
przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, do czasu
wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia
danych.
7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem za pomocą wiadomości elektronicznej
przesłanej na adres: ado_walkpr@walk.pl

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
rejestracji na wydarzenie „NIKON NPS PRO Days 2019”.
10. Wydarzenie „NIKON NPS PRO Days 2019” będzie dobywało się w dwóch sesjach:
1) pierwsza sesja:
a) 11:00-11:40 – Spotkanie dla Fotografów NPS;
b) 11:50-12:50 – Spotkanie dla wszystkich fotografów (prezentacja produktowa);
2) druga sesja:
a) 16:00-16:40 – Spotkanie dla Fotografów NPS;
b) 16:50-17:50 – Spotkanie dla wszystkich fotografów (prezentacja produktowa);
dla każdej z następujących lokalizacji i w następujących terminach:
i.
25.03.19 r. (poniedziałek) Gdańsk,
ii.
26.03.19 r. (wtorek) Warszawa,
iii.
27.03.19 r. (środa) Łódź,
iv.
28.03.19 r. (czwartek) Poznań,
v.
01.04.19 r. (poniedziałek) Wrocław,
11. Na każdą z sesji w danej lokalizacji zostanie zakwalifikowanych łącznie 80 osób, które jako
pierwsze dokonają zgłoszenia udziału w wydarzeniu. Po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego, użytkownik ma 2 godziny na potwierdzenie adresu e-mail. Po upłynięciu 2
godzin, wstępna rezerwacja wygasa. Zgłaszać udział można do czasu rozpoczęcia wydarzenia
w danej lokalizacji. Jeżeli liczba chętnych na daną sesje w danej lokalizacji przekroczy 80
osób, wtedy do zgłaszającego udział wysłana zostanie informacja o pozostawaniu na liście
rezerwowej, zaś w przypadku, gdy któryś z uczestników zrezygnuje z uczestnictwa w
wydarzeniu, wtedy do pierwszej osoby na liście rezerwowej wysłana zostanie informacja w
sprawie potwierdzenia lub rezygnacji z wydarzenia aż do momentu potwierdzenia udziału w
wydarzeniu przez 80 osób. Uczestnik ma 24 godziny na potwierdzenie zainteresowania
wzięciem udziału w wydarzeniu. Po upłynięciu 24 godzin, traci tą możliwość.
12. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
13. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Walk PR Sp. z o.o. w Warszawie.
15. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
16. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
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opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz
partnerów.

