Informacja dotycząca przetwarzania danych zgromadzonych
podczas procesu dobrowolnej rejestracji internetowej na
V Spotkanie Kapslarzy w Warszawie w dniu 09 października 2021 roku.
Organizatorem V Spotkania Kapslarzy w Warszawie w dniu 09 października 2021 roku ( dalej
zwanego spotkaniem ) jest nieformalna grupa kolekcjonerów kapsli o nazwie Spotkanie
Kapslarzy.
Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez wysłanie maila na adres info@09102021.pl
Spotkanie będzie miało charakter imprezy zamkniętej. Godziny spotkania ustalono na:
rozpoczęcie imprezy zamkniętej 8:00, zakończenie zaś do godziny 16:00. Miejscem spotkania
jest sala przy ulicy Tomaszowskiej 4 w Warszawie.
Każdy uczestnik spotkania rejestruje się na spotkanie dobrowolnie. Nie ma obowiązku
rejestracji internetowej na spotkanie, jak również brak rejestracji nie oznacza braku
możliwości uczestniczenia w spotkaniu. W dniu rozpoczęcia spotkania dostępna będzie lista
papierowa, na którą będzie trzeba się dopisać.
Dane pozyskane w procesie rejestracji internetowej jak również zapisu na listę papierową nie
będą nigdzie przetwarzane. Służą jedynie określeniu liczby osób obecnych na spotkaniu oraz
wpisaniu na listę uczestników dostępną na niniejszej stronie w zakładce Uczestnicy, jednak
po ich anonoimizacji ( imię oraz pierwsza litera nazwiska, ewentualnie pseudonim, jeśli
uczestnik go podał oraz miasto lub miasto i kraj jeśli zostały podane w procesie rejestracji.
Dane z listy rejestracji internetowej zostaną przeniesione na listę papierową uczestników na
dzień rozpoczęcia spotkania.
Dane nie będą nikomu przekazywane, ani w kraju, ani poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dane nie będą poddawane procesowi automatycznego kategoryzowania ani nie będą
nikomu udostępniane.
Po zakończeniu spotkania dane zostaną trwale usunięte. Pozostanie jedynie zanonimizowana
lista uczestników dostępna na niniejszej stronie, a po jej wygaśnięciu w zasobach
organizatora w celach archiwizacyjnych wraz z listą papierową.
Każdy uczestnik ma możliwość na drodze kontaktu z organizatorem opisanego jak wyżej
zażądać usunięcia informacji o swojej rejestracji ze strony www niniejszego serwisu. Zostanie
to wykonane po otrzymaniu stosownego żądania ( e-mail ) i wykonane niezwłocznie - nie
później niż w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania żądania.
Organizator, ze względów porządkowych oraz zachowania bezpieczeństwa na imprezie
zamkniętej, będzie mógł mieć informacje na liście papierowej o obecności uczestnika w
spotkaniu na wypadek wydarzeń losowych nie możliwych do przewidzenia i udostępni tą
listę jedynie organom upoważnionym do pozyskania niniejszej informacji ( służby
porządkowe, Policja itp ).

