Splošne inform acije o obdelavi osebnih podatkov

1. Odgovorni nadzornik
Po mnenju GDPR je upravljavec za obdelavo podatkov v zvezi z evropskimi dogodki za odnose z javnostjo („Event“):
C&A Buying Gm bH & Co. KG, Wanheim er Str. 70, 40468 Düsseldorf / Tel.: +49 211 9872 0 (v nadaljevanju „C&A“)
Pooblaščenca za varstvo podatkov lahko kontaktirate po elektronski pošti DataProtectionBuying@canda.com

2. Obdelava osebnih podatkov
C&A spoštuje vašo zasebnost in je zelo resna glede varovanja vaših osebnih podatkov. »Osebni podatki« pomenijo vse informacije,
ki se lahko uporabijo za identifikacijo vas kot fizične osebe, tj. ime, kontaktni podatki ali fotografije.
V razdelku 4. te izjave o zasebnosti vas bomo obvestili o dejanskem obsegu obdelave vaših osebnih podatkov pri sodelovanju na
dogodku. Vaši osebni podatki bodo obdelani le, če je to potrebno za organizacijo in izvedbo dogodka. Vsaka nadaljnja uporaba vaših
osebnih podatkov bo izvedena le z vašim predhodnim dovoljenjem. V izjemnih in utemeljenih primerih, v katerih ni mogoče prido biti
vašega dovoljenja vnaprej, se bodo vaši osebni podatki obdelali v skladu z določbami Uredbe o splošnih podatkih EU (GDPR) in
vsemi drugimi ustreznimi nacionalnimi zakoni o varstvu podatkov.
3.

Prejemniki

Med organizacijo dogodka lahko C&A razkrije in prenese vaše osebne podatke podjetju AirLST GmbH, Sitzstraße 23, 80538
München Germany (v nadaljevanju »AirLST«). AirLST je ponudnik orodja za upravljanje gostov C&A. Strežniki AirLST se nahajajo
v Nemčiji. Da bi zagotovili odgovorno ravnanje z vašimi osebnimi podatki, je C&A z AirLST sklenil sporazume o procesorjih in
kontrolorjih.
Poleg tega lahko C&A posreduje vaše osebne podatke partnerjem zunanjih dogodkov (npr. Hotelom, letalskim družbam,
gostinstvu, partnerju, organizatorjem dogodkov itd.) ali drugim družbam skupine C&A za namene in področje uporabe, kot je
opisano v tej izjavi o zasebnosti. .
V nobenem primeru se vaši osebni podatki ne bodo prenesli izven Evropskega gospodarskega prostora (vključno s Švico).
4. Okvir obdelave podatkov
C&A obdeluje vaše osebne podatke samo v povezavi s prireditvijo in kot je opisano v naslednjem razdelku.
4.1. Vabilo
Upravitelj C&A in / ali PR organizacije C&A v državi, v kateri živite, lahko shranjuje in uporablja vaše ime, podjetje, za ka terega
delate, vaš e-poštni naslov, telefonsko številko in / ali naslov podjetja, da vas o tem obvesti in vas povabi na prihajajoče dogodke.
Pravna podlaga za to obdelavo je vaše soglasje v skladu s čl. 6 I (a) BDPR. Svojo privolitev lahko kadar koli zavrnete po e -pošti na
naslovu dataprotectionSI@canda.com. Če soglasje prekličete, bomo vaše osebne podatke takoj izbrisali z našega seznama. Nato
ne boste prejeli nobenih vabil ali drugih informacij iz C&A več.
4.2. Upravljanje gostov
Med organizacijo dogodka lahko C&A prenese in shrani naslednje osebne podatke od vseh povabljenih gostov v AirLST: Popolno
ime, naziv delovnega mesta, podjetje, poštni naslov, e-pošta, telefonska številka, potovalni podatki, posebna/dietna prehrana.
Razkritje potovalnih podatkov in prehrane je prostovoljno, vendar je potrebno organizirati nastanitev v hotelu, prevoz z avtobusom
in obvestiti gostinsko službo o morebitnih nezdružljivostih / preferencah v hrani. Če teh podatkov ne želite deliti s C&A, mo rate
svoje bivanje organizirati sami, saj določenih zahtev ne moremo zagotoviti brez teh informacij.
Te informacije se lahko posredujejo zunanjim partnerjem, če je to potrebno za organizacijo in izvedbo dogodka.
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene upravljanja gostov je zakonit interes C&A (člen 6 (f) GDPR) za
nemoten dogodek. Obdelavo vaših podatkov lahko kadar koli prekličete, tako da prekličete registracijo za dogodek. V tem primeru
bomo izbrisali vaše osebne podatke iz AirLST. V nasprotnem primeru bo C&A izbrisal vaše osebne podatke takoj, ko niso več
potrebni za zgoraj navedeni namen, vendar najkasneje 6 tednov po dogodku.
4.3. Slike in video posnetki
C&A lahko posname fotografije in video posnetke med dogodkom, na katerem je mogoče identificirati posamezne udeležence. Te
fotografije in videoposnetki bodo shranjeni v C&A in se lahko uporabijo za korporativno komuniciranje C&A in zunanjo promocijo
dogodkov C&A.
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Pravna podlaga za obdelavo je zakonit interes C&A (člen 6 (f) GDPR) za uporabo slik s prireditve za njeno korporativno
komuniciranje (notranje in zunanje). Lahko prekličete obdelavo slik, ki omogočajo identifikacijo vaše osebe. Za nadaljnje informacije
o tem, kako nadaljujte s pravico do ugovora, se obrnite na organizacijsko skupino na kraju dogodka.
4.4. Raziskave
Včasih lahko C&A zahteva povratne informacije o predstavljenih izdelkih ali celotnem dogodku. Da vam pošljejo povabilo k spletnemu
vprašalniku ali vas obvestijo o spletni anketi, lahko C&A uporabi vaše osebne podatke, navedene v 4.1. te izjave o zasebnosti. Pravna
podlaga za to obdelavo je legitimen interes C&A (člen 6 (f) GDPR), da se obrnemo na vas, če želimo izvedeti več o vašem mnenju
o naši zbirki in izboljšati organizacijo in izvedbo naših dogodkov.
S sodelovanjem v spletni anketi vas prosimo, da soglašate z zbiranjem in shranjevanjem vaših osebnih podatkov, kot je opisano v
posebni izjavi o zasebnosti za spletne ankete.
V okviru aktivacije C&A "Loved piece" lahko C&A zahteva tudi povratne informacije v papirni obliki. Če vas prosimo, da razkrijete
svoje ime, delovno mesto in podjetje v papirni obliki, so te informacije prostovoljne. C&A lahko shranjuje vaše osebne podatke skupaj
z vašimi povratnimi informacijami in jih uporabi za stik z vami glede povratnih informacij ali za pošiljanje dodatnih informacij o vašem
najljubšem kosu.
Prosimo vas, da privolite v omenjeno predelavo v okviru aktivacije C&A "Loved piece" na dnu vprašalnika (6. Člen I (a) BDPR). Svojo
privolitev lahko kadar koli zavrnete tako, da pošljete e-pošto na naslov dataoprotectionBuying@canda.com.
Če ne potrdite polja, bomo vaše povratne informacije shranili in analizirali samo v anonimni obliki.
Pravna podlaga za to obdelavo vaših povratnih informacij je legitimen interes C & A (člen 6 (f) GDPR) za analizo vaše izkušnje, da
bi izvedeli več o vašem mnenju o naši zbirki in izboljšali organizacijo in izvedbo naših dogodkov.
Vaše osebne podatke iz ankete (online in offline) bomo izbrisali takoj, ko niso več potrebni za zgoraj navedene namene, venda r
najkasneje 9 mesecev po dogodku. Anonimni rezultati se lahko hranijo dlje časa.
4.5. Loterije
C&A včasih ponuja loterijo za vse udeležence ankete ali dogodka. Udeležba na loteriji je prostovoljna. Za izvedbo loterije C&A zbere
in shrani imena in kontaktne podatke udeležencev ter s temi informacijami stopi v stik z zmagovalcem. Pravna podlaga za obdelav o
podatkov je vaše soglasje za sodelovanje pri loteriji (člen 6 I (a) GDPR) in sprejem ustreznih pogojev. Vaše osebne podatke b omo
izbrisali takoj, ko niso več potrebni za zgoraj navedeni namen, ampak najkasneje dva meseca po koncu loterije.
5.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do informacij glede C&A v skladu s čl. 15 BDPR, pravico do
popravka po čl. 16 GDPR, pravico do izbrisa iz člena 17 (1). 17 BDPR in pravico do omejitve obdelave v skladu s čl. 18 BDPR. Poleg
tega je v skladu s čl. 20 BDPR, imate pravico do prenosljivosti podatkov (dostop do podatkov v strojno berljivi obliki) za po datke, ki
so shranjeni pod pravno podlago soglasja.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja pravico do pritožbe, da je obdelava osebnih podatkov, ki se
nanašajo nanje, v nasprotju z GDPR (člen 77 GDPR) z nadzornim organom v državi članici njegovega ali njeneg a prebivališča,
delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Kontaktni podatki odgovornega organa za organizacijo C&A, imenovanega kot
odgovorni upravljavec, so:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein -Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel.: +49 211 384240 / E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Imate pravico do ugovora na podlagi čl. 21 BDPR in lahko kadar koli umaknete soglasje. To velja tudi za že odobrena soglasja pred
začetkom veljavnosti Uredbe o BDP. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelanih osebnih podatkov do preklica.
V kolikor so vaši podatki obdelani na pravni podlagi legitimnega interesa, kot je navedeno spodaj, imate kadar koli
pravico do ugovora proti obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na vašo situacijo. C&A ne bo
več obdeloval osebnih podatkov na tej pravni podlagi, razen če bomo dokazali prepričljive upravičene razloge za
obdelavo, ki bo razveljavila vaše interese, pravice in svoboščine ali za ustanovitev, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov. Vaš ugovor ne vpliva na shranjevanje ali obdelavo na drugih pravnih podlagah.
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