Política de Privacidade
1. Os Organizadores cumprirão as disposições legais pertinentes –em especial o Regulamento
Geral sobre Proteção de Dados (RGPD)– no que disser respeito aos dados pessoais do
Expositor.
2. Certos dados pessoais do expositor serão coletados, armazenados, processados e utilizados
pelos Organizadores caso seja, na medida que for, e pelo tempo que for necessário para a
celebração, execução ou rescisão deste contrato.
A coleta, o armazenamento, o processamento e a utilização adicionais dos dados pessoais do
Expositor serão realizados somente na medida exigida ou permitida por uma disposição legal
ou com o consentimento do Expositor.
Os dados pessoais do Expositor serão encaminhados aos seguintes fornecedores de serviços
e armazenados durante o período de processamento e pelo período máximo de 3 anos: mpc
Networks GmbH, Aditus GmbH, Solar Promotion GmbH. Os prestadores indicados estão
limitados às instruções de proteção de dados conforme o Art. 28 do RGPD.
3. O Expositor está ciente de que, de modo realizar medidas pré-contratuais e cumprir este
contrato, são necessários a coleta, o processamento e a utilização de, entre outras coisas, seu
nome, endereço de e-mail, e o nome e endereço de sua empresa, conforme o Art. 6 § 1 (b) do
RGPD.
4. Em especial, os Organizadores têm direito a transferir a terceiros os dados do Comprador se e
na medida em que for necessário para a implementação de medidas pré-contratuais e o
cumprimento deste contrato (por exemplo, para envio, faturamento ou atendimento ao cliente),
conforme o Art. 6, § 1 (b), do RGPD ou cumprimento de obrigação legal, dentro do definido no
Art. 6 § 1 (c) do RGPD. Dentro do escopo do que é legalmente permitido, os Organizadores
podem também, sob certas circunstâncias, encaminhar esses dados a terceiros (por exemplo,
agências de cobrança) com a finalidade de postular demandas legais conforme o Art. 6 § 1 (b)
e/ou (f) do RGPD.
5. Mediante solicitação, os Organizadores fornecerão ao Expositor, gratuitamente e sujeito a
exigências estatutárias, informações sobre os dados pessoais armazenados relativos ao
Expositor. O Expositor tem direito, dentro dos parâmetros legais, a exigir a correção, exclusão,
restrição do processamento ou transferência de seus dados a terceiros. Além disso, o
Expositor tem direito a apresentar queixas junto à agência reguladora.
6. O Expositor pode comunicar aos Organizadores informalmente, a qualquer momento, sua
desautorização do possível uso de seus dados pessoais (I) para a execução necessária de
uma tarefa atribuída ao vendedor no interesse público ou no exercício de autoridade oficial, ou
(II) para a necessária salvaguarda dos interesses legítimos dos Organizadores ou de terceiros
–tal como pode ser o caso conforme a Cláusula 5 acima– conforme o Art. 21 (1) do RGPD.
Após o recebimento da desautorização, se os Organizadores não puderem comprovar uma
razão imperiosa para manter a utilização dos dados em questão, os Organizadores não os
usarão mais para esses fins.
O Expositor também pode comunicar aos Organizadores informalmente, a qualquer momento e

gratuitamente, sua desautorização de qualquer uso de seus dados pessoais para fins de
publicidade direta, conforme o Art. 21 § 2 do RGPD. Após o recebimento da desautorização, os
Organizadores não mais usarão os dados em questão para esses fins.
7. Organismo responsável por toda questão relacionada à proteção de dados e pelo exercício dos
direitos descritos nos parágrafos 6 e 7 acima:
Freiburg Managmenet e Marketing International GmbH, Neuer Messplatz 3, 79108 Friburgo,
Alemanha, Tel: +49 761 3881 02, Fax: +49 761 3881 3006, messe.freiburg@fwtm.de
Gerente de proteção de dados: Advogado Marc E. Evers, DataSEKure
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Burgunder Str. 20, 79104 Freiburg, 0761/3876955,
datenschutz@datasekure.de
Solar Promotion International GmbH, Kiehnlestraße 16, 75172 Pforzheim, Alemanha, Tel: +49
7231 58598-0, Fax: +49 7231 58598-0, info@solarpromotion.com
Gerente de proteção de dados: Matthias Seitz, VdE Service GmbH, Eduard- Pfeiffer-Straße 48,
70192 Stuttgart, Alemanha, Tel .: 0711 22 333-24, data protection officer(at)solarpromotion.com
A agência reguladora e fiscalizadora dos Organizadores é:
Comissário Estatal para Proteção de Dados e Liberdade de Informação, Postfach 10 29 32,
70025 Stuttgart, Alemanha, Tel .: 0711 / 615541-0, FAX: 0711 / 615541-15,
poststelle@lfdi.bwl.de

