
Oświadczam, że: 
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Polska Izba 

Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń w celu organizowania i 
uczestnictwa w branżowych wystawach, targach, konferencjach i innego podobnego typu wydarzeniach, 
prowadzeniu działań marketingowych  i statystycznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 

2) swoje dane osobowe podaję dobrowolnie i świadomie, 
3) moje dane osobowe są zgodne z prawdą. 
4) zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych, prawie dostępu do swoich danych, prawie modyfikacji, poprawiania i przenoszenia danych, prawie 
do żądania usunięcia danych i prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawie do wniesienia 
skargi.  

 
W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że: 
1) Administratorem danych jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ul. Poznańska 118,  

87-100 Toruń, tel. +48 56 651 47 40 e-mail biuro@pigmiur.pl  
2) Pana/Pani dane przetwarzane są w celu organizowania i uczestnictwa w branżowych wystawach, targach, 

konferencjach i innego podobnego typu wydarzeniach, prowadzeniu działań marketingowych i statystycznych 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 

3) Postawa prawna przetwarzania: art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także inne obowiązujące 
przepisy prawa. 

4) Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie ściśle związanym 
z celem ich przetwarzania.  

5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały pozyskane nie dłuższy 
jednak, niż wynikający z obowiązującego przepisu prawa,  

6) Przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
b) jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach 
analitycznych,   

c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo cofnięcia 
zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem,   

d) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub 
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej 
sytuacji otrzymasz swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym 
się do odczytu maszynowego, umożliwiającym przesłanie danych innemu administratorowi danych, 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
7) Pani/Pana dane nie podlegają ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu,  
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, są one dla mnie w pełni jasne i zrozumiałe. 
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