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POLITYKA NAGRAŃ AUDIOWIZUALNYCH 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "GDPR") oraz 
odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego patrz § 81 i następne, w imieniu LF Investment Limited, 
z siedzibą przy 11 Louki Akrita, 4044 Limassol, Cypr, numer rej. 329493, wraz z Purple Trading s.r.o., 
jej agentem powiązanym, z siedzibą przy Masarykova 409/26, Brno, Republika Czeska, IČO: 06047033 
(dalej łącznie "Purple Trading"), informujemy, że wydarzenie, na które Państwo się rejestrują (dalej 
"wydarzenie"). 

lub już dokonaliście rejestracji, mogą zostać wykorzystane jako zdjęcia lub nagrania audiowizualne 
(zwane dalej "Nagraniami") dla celów promocyjnych Purple Trading i samego wydarzenia (lub 
podobnych wydarzeń). Nagrania te będą wykorzystywane w tym celu głównie w formie elektronicznej. 

Głównym zakresem wydarzenia jest przedstawienie głównego tematu połączonego z prezentacją i 
następującą później dyskusją. 

Zapisy są dokonywane sporadycznie i nieregularnie. Z danych osobowych ujętych w tych zapisach nie 
będą tworzone dowody dotyczące osób fizycznych, np. nazwiska uczestników nie będą oznaczane w 
zapisie. 

W takim przypadku GDPR nie ma wpływu na ich dalsze przetwarzanie, ponieważ takie działania nie 
niosą ze sobą elementu systematyczności, a zatem definicja "przetwarzania" danych osobowych nie ma 
zastosowania zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 4 GDPR. 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych ma zastosowanie, Purple Trading jest 
zobowiązany do przetwarzania takich Państwa danych osobowych na podstawie tytułu prawnego. 
Zapisy są przetwarzane na podstawie art. 6 (1) (a). f) rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do celów uzasadnionego interesu Purple Trading jako administratora danych osobowych. Szczegółowe 
informacje znajdują się w polityce prywatności. 

Zgodnie z art. 85 (2) Kodeksu Cywilnego informujemy, że na imprezie będą prowadzone zapisy. 
Państwa świadomy udział oznacza, że akceptują Państwo ten warunek i stanowi Państwa zgodę na 
nagrywanie i odpowiednie wykorzystanie nagrań. W interesie Purple Trading jest, aby nagrania nie były 
obraźliwe lub w inny sposób nie naruszały Państwa słusznego interesu. 

Zakres publikacji nagrań jest ograniczony do strony internetowej Purple Trading, jak również 
powiązanych stron internetowych lub poprzez swoje profile na portalach społecznościowych, np. 
facebook, Instagram, portal youtube. 

Jeśli użytkownik wyraźnie sobie tego życzy, jego zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie 
poprzez adres e-mail marketing@purple-trading.com. Purple Trading usuwa już dokonane zapisy; Jeśli 
zapisy są w dalszym użyciu, zostaną one usunięte i zutylizowane na Państwa życzenie. 

 


