
Polityka Prywatności MTP 

1. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz 
aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, zwanych dalej serwisami MTP. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisach MTP są 
Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, , ul. Głogowska 14, 60-
734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT 
- NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 282 068 000,00 PLN, zwane dalej MTP. 

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych 
serwerach MTP. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z ich funkcji: na podstawie 
zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy 
prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami 
umowy. 

5. Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich 
zachowaniach w następujący sposób: 

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, 

b. poprzez gromadzenie plików “cookies” 

c. [patrz polityka plików “cookies”]. 

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są 
widoczne dla osób nieuprawnionych. 

8. MTP ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych 
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

9. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie 

należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: iod . 

  

Polityka Cookies MTP 

1. Niniejsza polityka Cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz 
aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, zwanych dalej serwisami MTP. 

2. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. informują, że na swoich stronach 
www stosują pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i 
przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy 
odwiedzają Państwo strony w internecie. 

3. Używamy cookies w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz 
prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być 



także umieszczane na Państwa urządzeniach przez współpracujące z nami firmy 
zewnętrzne. Używając ciasteczek nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na 
podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

4. Przez używanie stron Międzynarodowych Targów Poznańskich wyrażają Państwo 
zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką. Jeżeli nie zgadzają się 
Państwo na używanie przez nas ciasteczek, powinni Państwo zmienić ustawienia 
swojej przeglądarki w odpowiedni sposób. 

 


