
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Targi Fantastyki sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (03-984), przy ul. Umińskiego 28/78. 

Jeśli jesteś Fantastycznym Wystawcą będziemy przetwarzać twoje dane w następujących celach:  

• zawarcia i realizacji umów, 

• przeprowadzenia rozliczeń, 

• przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, 

• umożliwienia kontaktu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z 
Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom 
świadczącym na naszą rzecz usługi finansowo-księgowe przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie 
zgodnie z poleceniami Administratora. 

Jeśli jesteś Fantastycznym Uczestnikiem (zamówiłeś wejściówkę lub pakiet z wejściówką) Twoje dane będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia i zostaną usunięte najpóźniej 2 miesiące po 
zakończeniu edycji Targów na którą zamawiałeś wejściówkę oraz nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym.   

Jeśli jesteś Fantastycznym Patronem, przedstawicielem Fantastycznych Mediów lub piszesz do nas w celu 
nawiązania współpracy, Twoje dane będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu w jakim się z nami 
skontaktowałeś oraz nie zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym.  

Jeśli piszesz do nas w celu zadania pytania lub kontaktujesz się z nami w dowolnej innej sprawie Twoje dane 
zostaną przetworzone wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie i nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym. Twoje dane zostaną przez nas usunięte natychmiast po załatwieniu sprawy z którą się do nas 
zgłosiłeś.  

Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym 
do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej 
staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

Masz Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: 
kontakt@targifantastyki.pl 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane 
osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 


