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REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ CZASOPRZESTRZENIE VR W RAMACH TRANSATLANTYK FESTIVAL 2017
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Informacje ogólne i definicje
§1
Przez określenie przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach
informatycznych.
Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest
zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może
być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być
odwołana w każdym czasie poprzez bezpośredni kontakt z Organizatorem § 1 pkt.4
Producent – „Fundacja Transatlantyk Festival" z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Plac Wolności
5, 91- 415 Łódź, KRS 0000557292, NIP 7252086370, REGON 361487979.
Organizator - „Wrocławska Fundacja Filmowa” z siedzibą we Wrocławiu, adres:
ul.Kościuszki 35A/ I piętro 50-011 Wrocław
Serwis - internetowy serwis rezerwacyjny w domenie www.booking.czasoprzestrzenie.pl,
do którego prawa przysługują Organizatorowi.
Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie rezerwacji bierze udział w Wydarzeniu.
Festiwal - organizowana przez Producenta VII edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmu i
Muzyki „TRANSATLANTYK FESTIVAL” 2017 w Łodzi. Przegląd – organizowana przez
Organizatora II edycja Przeglądu Doświadczeń Filmowych Wirtualnej Rzeczywistości
Czasoprzestrzenie – VR na Transatlantyku
Przez określenie zabezpieczenie danych w serwisie rozumie się wdrożenie i eksploatację
stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed
ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
Regulamin - niniejszy regulamin.

Zasady przetwarzania danych osobowych
§2
1. Dane osobowe przetrzymywane będą nie dłużej niż 6 miesięcy od wdrożenia ich do Serwisu
przez osobę akceptującą regulamin.
2. Dane nie będą udostępniane w celach marketingowych.

3. Dane będą wykorzystywane tylko w celu:
a) weryfikacji dokonanej rezerwacji w serwisie w momencie poprzedzającym jej
realizację.
b) opracowania statystyk na potrzeby Organizatora.
c) kontaktu w celu poprawy jakości usług i Serwisu.
d) kontaktu w przypadku ewentualnych zmian dotyczących Przeglądu, Festiwalu i Serwisu.
4. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne,
jeżeli odbywa się w prawnie usprawiedliwionych celach oraz nie narusza praw i wolności
osoby, której dane dotyczą.
5. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania
szczególnej staranności przy gromadzeniu danych, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Informacje ogólne i definicje
§3
1. Regulamin Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych wchodzi w życie z dniem 4 lipca
2017r.

