


Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do:

• zawarcia i wykonania umowy dotyczącej stanowiska handlowego na Pol’and’Rock Festival (art. 6 ust. 1 lit. b - RODO) – do 

momentu zrealizowania umowy;

• prowadzenia dokumentacji księgowo podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c - RODO) – czas przetwarzania 5 lat od końca roku w którym 

odbył się festiwal, zgodnie z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków;

• dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f - RODO) – 6 lat od zakończenia współpracy.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Złoty Melon sp. z o.o. w zakresie świadczonych przez nich usług w 

tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z 

Twoich danych w swoich celach.

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy 

uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy na postawienie stoiska 

handlowego na Pol’and’Rock Festival.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Złoty Melon Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

Administrator danych i kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Złoty Melon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 

02-738; w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w firmie Złoty Melon Sp. z o.o. prosimy pisać na 

adres pocztowy, mailowy ochronadanych@zlotymelon.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 397 78 40.

Cel i czas przetwarzania danych


