
CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH: 

 

1. [dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych są 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań 

(dalej: CITY DIET). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a ich 

niepodanie uniemożliwia prowadzenie z Panem/Panią komunikacji w celu rozwiązania sprawy, 

której komunikacja dotyczy lub otrzymywania od CITY DIET informacji handlowych. CITY DIET 

wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się z wykorzystaniem 

adresu e-mail: iod@grupamtp.pl. 

2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w 

celach prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej rozwiązaniu 

sprawy, której dotyczy komunikacja, co stanowi prawnie uzasadniony interes CITY DIET na 

podstawie art. 6 ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 

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 (dalej: „RODO”). 

CITY DIET w swoim prawnie uzasadnionym interesie może przetwarzać dane również w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

CITY DIET może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również na podstawie Pana/Pani 

dobrowolnej zgody, o ile jest udzielona na warunkach wskazanych w art. 7 RODO, np. zgoda na 

przesyłanie informacji handlowych lub kontakt telefoniczny. Brak wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie nie może być podstawą Pana/Pani 

niekorzystnego traktowania, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek 

negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę 

świadczenia usług przez CITY DIET. 

3. [odbiorcy danych] Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na 

rzecz CITY DIET usługi IT, prawne, księgowe, pocztowe, kurierskie. 

4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu 

istnienia celu dla którego są przetwarzane tj. rozwiązania sprawy, której dotyczy komunikacja 

pomiędzy Panią/Panem a CITY DIET. 

CITY DIET zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i 

czynów karalnych wynikający z przepisów prawa. 

W przypadku przetwarzania Pana/pani danych osobowych na podstawie zgody, CITY DIET może 

przetwarzać je do czasu zaprzestania realizacji celu, którego zgoda dotyczy lub jej cofnięcia. 

5. [Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych przez CITY DIET] W granicach przepisów 

prawa posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy CITY DIET przetwarza je w celu 

wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. 

W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani 

cofnąć którąkolwiek z powyższych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez kontakt drogą mailową: hello@citydiet.pl 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez CITY DIET narusza przepisy RODO. 


