Informacja RODO dla uczestników wydarzeń i kursów
Zapisując się na to wydarzenie, przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że firma Dentsply Sirona
będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z zapisami zawartymi w oświadczeniu Firmy o
ochronie
prywatności.
Wspomniany
dokument
można
znależć
pod
adresem
https://corporate.dentsplysirona.com/en/legal/privacy-policy.html.

Dentsply Sirona zbiera i przechowuje udostępnione przez Państwa dane osobowe w celach
wyszczególnionych w oświadczeniu o ochronie prywatności oraz w celu umożliwienia firmie Dentsply
Sirona:




zarządzania procesem organizacji wydarzenia, w tym między innymi (i) przeprowadzenia
rejestracji, (ii) przekazania Państwu szczegółowych informacji o wydarzeniu, (iii) udzielenia
porad w zakresie logistyki, (iv) przekazywania Państwu na bieżąco istotnych informacji oraz
punktów porządku wydarzenia oraz (v) uzyskania od Państwa informacji zwrotnej na temat
wydarzenia i jego oceny,
przedstawienia Państwu Firmy i jej produktów, (ii) udostępnienia Państwu w odpowiedzi na
zapytanie informacji o Firmie, jej produktach i usługach, (iii) zapewnienia Państwu informacji
o produktach lub próbek w celach marketingowych, (iv) kontaktowania się z Państwem przez
wiadomości mailowe, telefon lub tradycyjną pocztę, (v) dostosowania zawartości strony
Firmy przez udostępnienie treści istotnych dla Państwa zainteresowań i regionu
geograficznego.

Dentsply Sirona może połączyć dotyczące Państwa dane osobowe z innymi danymi uzyskanymi od
stron trzecich, takimi jak źródła udostępnione Firmie na podstawie licencji oraz źródła dostępne
publicznie. W takim przypadku dane osobowe będą wykorzystane do celów spójnych z opisanymi
powyżej i ogólnie przedstawionymi w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Prawo UE dotyczące ochrony danych wymaga, aby Firma miała podstawę prawną przed
przystąpieniem do przetwarzania jakichkolwiek Państwa danych. Naszą podstawą prawną do
przetwarzania Państwa danych osobowych w wymienionych powyżej celach może być: (i) wyrażona
przez Państwa zgoda, (ii) konieczność wykonania umowy zawartej z Państwem, (iii) fakt, że
przetwarzanie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zobowiązaniem prawnym lub (iv) fakt, że
przetwarzanie jest częścią uzasadnionych prawnie interesów Firmy w postaci prowadzenia i
promowania jej działalności gospodarczej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dentsply Sirona lub zakontraktowanych partnerów
świadczących usługi na rzecz Firmy. Dentsply Sirona ma zasięg globalny, czego konsekwencją jest
możliwość przekazania Państwa danych osobowych do innej spółki w ramach grupy lub związanemu
umową, świadczącemu usługi partnerowi spoza EOG. Państwa dane osobowe będą przekazywane
zawsze w celach opisanych powyżej. Zostaną też wprowadzone odpowiednie środki bezpieczeństwa
zapewniające ich ochronę.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Państwa relacji
gospodarczych z Firmą oraz przez pewien czas w okresie późniejszym, zgodnie z wymogami
odpowiednich lokalnych przepisów prawnych lub tam, gdzie Firma ma uzasadniony i zgodny z
prawem powód.

Jeśli mają Państwo pytania o sposób, w jaki Firma przetwarza Państwa dane osobowe, chcą
Państwo uzyskać dostęp do danych, zmodyfikować je, ograniczyć, usunąć lub sprzeciwić się ich
przetwarzaniu, prosimy o skontaktowanie się z biurem ochrony prywatności danych na adres
kontakt.pl@dentsplysirona.com lub privacy.officer@dentsplysirona.com . Jeśli mają Państwo
zażalenia, których nie życzą sobie Państwo kierować bezpośrednio do Dentsply Sirona, mają
Państwo prawo zwrócić się do swojego organu nadzoru.

