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Nazwa Opis 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe  
administratora  
 

PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.  
ul. Celna 5,  
64-300 Nowy Tomyśl 
Tel.: +48 61 443 55 00 
pxcw@phoenixcontact.com  

Dane kontaktowe  
Inspektora ochrony danych  
 

iod-pxcw@phoenixcontact.com 

Zamierzone cele przetwarzania danych 
osobowych  

Celem przetwarzania danych jest obsługa (planowanie, 
przygotowanie, organizacja, prowadzenie związanych z tym 
dalszych działań np. promocja Organizacji na portalach 
społecznościowych, stronie www w ramach kont firmowych ) 
imprez okolicznościowych.   
Dotyczy:  
Phoenix Contact Wielkopolska Sp z o.o.  
ul. Celna 5,  
64-300 Nowym Tomyślu  
(z oddziałami).   
 

Podstawa prawna przetwarzania  
 

Art. 6 ust.1 (b) RODO 
 
Zgoda osób, których dane dotyczą. Treść klauzuli informacyjnej 
najczęściej publikowana jest w regulaminie imprezy. Oznacza 
to, że nie zawsze zbierane są zgody (podpisane) w szczególności 
od osób spoza Organizacji. Zebranie zgód pisemnych 
wymagałoby dużego nakładu pracy ze strony Administratora. 
 

Kategorie przetwarzanych danych 
osobowych  
 

Dane zwykłe 
Wizerunek, imię i nazwisko, oficjalny adres, oficjalne dane 
kontaktowe (e-mail, numer telefonu), w razie potrzeby 
dodatkowe dane osobowe (w zależności od wydarzenia) 
Dotyczy Pracowników Administratora, gości, rodzin 
pracowników, zaproszonych na wydarzenie. 
 

Źródło (pochodzenie) danych  
 

Od osoby, której dane dotyczą. Zebrany materiał fotograficzny / 
filmowy. 
 

Odbiorca (kategorie) danych  
 

W ramach zarządzania wydarzeniem -  pracownicy firm z grupy 
Phoenix Contact mają dostęp do tych danych.   
 
Dostawcy usług, zapewniający nam wsparcie w realizacji 
wydarzenia również mogą mieć dostęp do Państwa danych. 
Usługodawcy ci są jednak zobowiązani na mocy umów 
zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa o powierzeniu 
przetwarzania danych i umowa NDA) do niewykorzystywania 
tych danych do własnych celów. 
 
 

Przekazywanie danych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
oraz związane z tym zabezpieczenia w celu 
ochrony danych   
 

Brak transmisji danych do kraju trzeciego. Natomiast dane 
(wizerunek) często są publikowane na portalach 
społecznościowych w ramach promocji Organizacji. Oznacza to, 
że kraje trzecie mają dostęp do tych danych. 
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Nazwa Opis 

Czas przechowywania danych  
 

Dane związane z wydarzeniem są archiwizowane na okres do 5 
lat w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami i w 
celach promocyjnych Organizacji. Dodatkowo materiał foto i 
wideo jest publikowany na portalach społecznościowych, 
stronach www w ramach kont firmowych oraz gazetce 
firmowej. Oznacza to, że dane tam są widoczne cały czas, a 
usunięcie nie daje 100 % pewności, że ktoś nie wykonał kopii 
tych danych ponieważ są dostępne publicznie. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą 

• do dostępu 

• do sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania  

• do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania  

• do przenoszenia danych  
 

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, jesteście 
uprawnieni do następujących praw: Prawo do dostępu do 
Waszych danych, które przechowujemy; ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. 
 
 

Prawo do wniesienia skargi Jeśli uważacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych 
jest niezgodne z prawem, macie prawo wnieść skargę do 
właściwego organu nadzorującego ochronę danych. 
 
 

Prawna lub wynikająca z umowy 
konieczność dostarczenia danych, a także 
konsekwencje braku dostarczenia danych   
 

Przetwarzanie podanych tu danych osobowych jest niezbędne 
do wzięcia udziału w wydarzeniu w Phoenix Contact. 
 
Bez tych danych uczestnictwo nie jest możliwe.  
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
/ profilowanie 
 

Nie będzie automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania w oparciu o zebrane dane. 
 
 

 

Zaktualizowano: Styczeń 2020 

 


