Polityka prywatności LNE One Day

§1
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Uczestników wydarzenia (LNE One Day. Defekt-Efekt, Trądzik i co dalej.
Przebarwienia i blizny zwanego dalej LNE One Day) w związku ze zgłoszeniem udziału w
wydarzeniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
https://oneday.lne.pl/visitor/register/new
2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która wypełniła formularz rejestracyjna
i zgłosiła swój udział w wydarzeniu.
3. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, tj. w szczególności rozporządzenia 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 (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) (zwanego dalej RODO)
4. Warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz prawa i obowiązki uczestników określa Regulamin
Uczestnictwa w wydarzeniu "LNE One Day. Defekt-Efekt, Trądzik i co dalej. Przebarwienia i
blizny" (zwany dalej Regulaminem) znajdujący się na stronie https://oneday.lne.pl/
§2
1. Administratorem danych osobowych uczestników LNE One Day jest Organizator, tj. spółka pod
firmą Beauty In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press Sp. k., ul. Jasińskiego 26A, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, pod
numerem: 0000373920, NIP 7252037897.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem iod@lne.pl
lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem "inspektor ochrony danych".
3. Dane osobowe wszystkich Uczestników zawarte w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko,
adres, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnikom LNE One
Day wzięcia udziału w tymże wydarzeniu, tj. zamówienia udziału w wydarzeniu i wystawienia
dokumentów rozliczeniowych zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane lub powierzane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisu prawa lub takim, którym Administrator powierzył dane do przetwarzania w
celu realizacji wydarzenia.
5. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub do odwołania zgody.
6. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
przeprowadzenia LNE One Day. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
wzięcia udziału w wydarzeniu.
§3
1. Uczestnik wydarzenia może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych.
2. Wyrażanie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdym czasie cofnięte.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oznacza zgodę
na przetwarzanie następujących danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego,

zarówno przez Administratora, jak i przez partnerów biznesowych LNE, którym dane te zostaną
powierzone w drodze odrębnych umów powierzenia.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w celu
przekazania Uczestnikowi informacji na temat nowości branżowych.
5. Cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić w każdym czasie i
nie będzie wpływać na dotychczas nabyte zniżki, może jednak wpłynąć na zasady dalszego udziału
w wydarzeniu, o czym informują zapisy Regulaminu.
§4
1. Uczestnik wydarzenia może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
otrzymywania newslettera, czyli krótkich informacji o promocjach, zniżkach i kodach rabatowych
dostępnych u Administratora i jego partnerów biznesowych.
2. Wyrażanie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdym czasie cofnięte.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oznacza
zgodę na przetwarzanie następujących danych: imienia i nazwiska oraz adresu mailowego,
zarówno przez Administratora, jak i przez partnerów biznesowych LNE, którym dane te zostaną
powierzone w drodze odrębnych umów powierzenia.
4. Cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić w każdym czasie i
nie będzie wpływać na dotychczas nabyte zniżki, może jednak wpłynąć na zasady dalszego udziału
w wydarzeniu, o czym informują zapisy Regulaminu.
§5
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub
gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.

§6
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego za pomocą
systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych
danych osobowych na najwyższym poziomie. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników
Serwisu internetowego poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.

§7
Dane osobowe, o których mowa w § 5 będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Usługi
lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a następnie do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz przez czas, w którym Administrator jest
obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży.

