PRIVACY POLICY
for the Website http://infoshare.pl (also published as
http://theinfoshare.org)

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla strony http://infoshare.pl (publikowany również jako
http://theinfoshare.org)

Obligation to provide information

Obowiązek informacyjny

According to art. 13 § 1 and § 2 of the General Regulation on the Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Protection of Personal Data of 27 April 2016 (hereinafter: GPRD) we would osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
like to inform you that:
1. Joint controllers of your personal data as a Participant of the Infoshare 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, jako Uczestnika w
ramach Konferencji Infoshare, są:
Conference are:
1) Fundacja infoShare z siedzibą: ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309
1) infoShare Foundation based in Olivia Business Centre, Grunwaldzka
Gdańsk,
KRS
0000374384,
NIP:
9571047732,
e-mail:
472 D Street, 80-309 Gdańsk, KRS number: 0000374384, NIP:
iod@infoshare.pl
9571047732; e-mail: iod@infoshare.pl;
and
oraz
2) infoShare Sp. z o.o. (limited liability company) based in Gdańsk
2) infoShare Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk KRS
Science & Technology Park, Trzy Lipy 3 Street, 80-172 Gdańsk,
0000588009, NIP: 9571082154, REGON: 363078794
e-mail:
KRS
number:
0000588009,
NIP:
9571082154;
e-mail:
kontakt@infoshare.pl.
contact@infoshare.pl
- dalej Organizatorzy Konferencji
- hereinafter referred to as the Conference Organizers
2. Using: processing personal data of Conference participants and 2. Wykorzystanie: przetwarzanie danych osobowych uczestników
infoShare account holders.
Konferencji i posiadaczy konta użytkownika infoShare.
3. In matters related to the processing of personal data, please contact 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy
the Data Protection Officer via e-mail address iod@infoshare.pl.
kontatkować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail:
4. Personal data will be processed in order to:
iod@infoshare.pl
1) process of the creating infoShare account based on art. 6 § 1 point 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
f GPRD;
1) Procesie zakładania konta infoShare w oparciu o art. 6 § 1 lit. f
2) the implementation of the contract for the provision of services
RODO;
offered by the Organizers within the Conference on the basis of art.
2) realizacji umowy na przeprowadzenie usług oferowanych przez
6 § 1, point b. GPRD and
Organizatorów w ramach Konferencji na podstawie art. 6 ust 1 pkt
3) marketing of products and services of the Organizers to the e-mail
b. RODO oraz
address and phone number provided during registration for the
3) marketingu produktów i usług Organizatorów na podany w trakcie

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

Conference or and in the process of the creating Infoshare account
by the Participant, including in the form of commercial information
pursuant to art. 6 § 1 point a GPRD,
The recipient of your personal data may be the Organizers' Partners
indicated on the website inforshare.pl, who during the Conference will
give you permission to scan the ID of the Participant of the Conference.
Your personal data will be stored for a period until the infoShare
account is closed or until you withdraw (opt-out) your consent to the
processing of data for the purposes indicated in point 4 p. 3)
hereinbefore.
You have the right to access your personal data, rectify it, delete or
limit processing.
You have the right to object, the right to withdraw your consent at any
time, without affecting the legality of the processing, which was made
on the basis of consent before its withdrawal.
You also have the right to transfer data.
You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority
(the President of the Office for Personal Data Protection) when you
consider that the processing of personal data concerning you violates
the provisions of the GDPR.
Providing your personal data by you is a condition of participation in
the Conference and having infoShare account. You are obliged to
provide them and the consequence of not providing personal data will
be the inability to participate in the Conference.
Your data will be processed in an automated way, including in the form
of profiling. Automated decision-making will be based on the principles
of personalizing the marketing of services and products addressed to
you, and the consequence of such processing will be a personalized
advertising of services and products of the Organizers sent to the email address and telephone number provided.

§ 1. General provisions

rejestracji na Konferencję lub założenia konta Uczestnika adres
e-mail oraz numer telefonu, w tym w postaci informacji handlowej
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Partnerzy
Organizatorów wskazani na stronie inforshare.pl, którym w trakcie
Konferencji wyrazi Pani/Pan zgodę na zeskanowanie ID identyfikatora
Uczestnika Konferencji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu
zamknięcia konta infoShare lub wycofania przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych w celach wskazanych w pkt. 4 pkt 3) powyżej.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania
8. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO);
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
w zakresie wskazanym w ust. 4 lit. a niniejszej Klauzuli jest warunkiem
realizacji usług przez Organizatorów w tym umożliwienia Pani/Panu
udziału w Konferencji.
12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
będzie odbywało się na zasadach personalizowania marketingu usług i
produktów kierowanych do Pani/Pana, a konsekwencją takiego
przetwarzania będzie spersonalizowana reklama usług i produktów
Organizatorów przesyłana na podany adres e-mail i numer telefonu.

§ 1.Postanowienia Ogólne
1. This Privacy Policy sets forth the rules for the processing and
protection of User’s personal data as relates to data provided by
Users for the purposes of: set up a infoShare account, register for
the Conference, execute agreements with shared administrators,
participate in Conferences, make payments by Participants, as
well as in conjunction with use of the Website’s functions.
2. Insofar as they are used in the Privacy Policy herein, the following
definitions shall be understood as follows:
1) Joint controllers – infoShare Foundation based in Olivia Business
Centre, Grunwaldzka 472 D Street, 80-309 Gdańsk, entered into the
Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Gdańsk, VII
Commercial Division of the National Court Register under the KRS
number: 0000374384, NIP: 9571047732;
and infoShare Sp. z o.o. (limited liability company) based in Gdańsk
Science & Technology Park, Trzy Lipy 3 Street, 80-172 Gdańsk,
entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court
for Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register
under the KRS number: 0000588009, NIP: 9571082154;
2) Organizers – infoShare Foundation based in Olivia Business Centre,
Grunwaldzka 472 D Street, 80-309 Gdańsk, entered into the Register
of Entrepreneurs kept by the District Court for Gdańsk, VII
Commercial Division of the National Court Register under the KRS
number: 0000374384, NIP: 9571047732; and
infoShare Sp. z o.o. based in Gdańsk Science & Technology Park,
Trzy Lipy 3 Street, 80-172 Gdańsk, entered into the Register of
Entrepreneurs kept by the District Court for Gdańsk, VII
Commercial Division of the National Court Register under the KRS
number: 0000588009, NIP: 9571082154;

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych Użytkowników Serwisu w odniesieniu do danych
przekazywanych przez Użytkowników w celu: założeniu konta infoShare,
rejestracji na Konferencję, realizacji umów zawartych z
Współadministratorami, uczestnictwa w Konferencjach, realizacji
płatności przez Uczestników, jak również w związku z korzystaniem z z
funkcji Serwisu.
2. W zakresie, w jakim są one stosowane w niniejszej Polityce Prywatności,
następujące definicje należy rozumieć następująco:
1) Współadministratorzy - Fundacja infoShare z siedzibą: ul.
Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VII
wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000374384, NIP: 9571047732
oraz infoShare Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. Gdańska, VII wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588009, NIP:
9571082154.
2) Organizatorzy - Fundacja infoShare z siedzibą: ul. Grunwaldzka 472
D, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VII wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374384, NIP:
9571047732
oraz infoShare Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. Gdańska, VII wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588009, NIP:
9571082154.

3) Conferences – events produced by the Organizer, in particular
infoShare 2019 held on 8th and 9th of May 2019, which are open to
any person who meets the conditions of participation cointained in
Regulations of the infoShare 2019 Conference published at
https://infoshare.pl.
4) Registration – actions taken by the User to register to one of the
Conferences, consisting in filling the Registration Forms and
expressions of consents, in particular regarding the processing of
personal data.
5) infoShare Account – means the account is made available by the
Organizers in accordance with the Privacy policy, whose possession
is necessary to use the Organizers offered as part of the Conference.
6) Website – the official webpage of the Conferences, intended to
promote the Conferences and facilitate Registration of participants,
the purchase of tickets, and other services provided electronically,
accessible at http://infoshare.pl.
7) Participant – a natural person who has completed Registration, and
received confirmation from the Organizers of participation in one of
the Conferences.
8) User of the Website(User) – a person making use of access to the
Websiteand its functions, including Participants and the infoShare
account holders.
3. The Joint Controllers of personal data provided by Users of the Website
and Participants is infoShare Foundation and infoShare Sp. z o.o.
4. The Joint controllers shall process the personal data of Users in
accordance with regulations of: REGULATION (EU) 2016/679 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation) GPRD

3) Konferencja/Konferencje – wydarzenia organizowane przez
Organizatorów, w szczególności Konferencja infoShare 2019 w
dniach 8-9 maja 2019r., która jest dostępna dla każdej osoby, która
spełniła warunki zawarte w Regulaminie Konferencji infoShare 2019r.
dostępnym na stronie https://infoshare.pl.
4) Rejestracja - działania podjęte przez Użytkownika w celu rejestracji
na jednej z Konferencji, polegające na wypełnieniu Formularzy
Rejestracyjnych i wyrażeniu zgody, w szczególności w zakresie
przetwarzania danych osobowych.
5) Konto infoShare - konto udostępniane przez Organizatorów w
zgodzie z Polityką Prywatności, którego posiadanie jest niezbędne do
korzystania z usług Organizatorów oferowanych w ramach
Konferencji.
6) Strona internetowa/Serwis– oficjalna strona Konferencji, promująca
Konferencję, służąca rejestracji uczestników, do zakupu biletów i
innych usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych pod
adresem https://infoshare.pl.
7) Uczestnik - osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i dostała
zwrotne potwierdzenie od Organizatorów o prawie do uczestnictwa
w Konferencji.
8) Użytkownik Strony Internetowej - osoba korzystająca z dostępu do
strony i jej funkcji, w tym Uczestnicy i posiadacze Konta infoShare.
3. Współadministratorami danych osobowych udostępnionych przez
Użytkowników Serwisu i Uczestników Konferencji są Fundacja infoShare i
infoShare sp. zo.o.
4. Gwarantują, że dołożą wszelkich starań, aby przetwarzanie danych
osobowych było dokonywane z najwyższym poszanowaniem prywatności
osób, których dane są przetwarzane, oraz z najwyższym poziomem
dbałości o bezpieczeństwo. i bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych; w szczególności gwarantują, że podjęły wszystkie wymagane
prawem środki mające na celu zabezpieczenie gromadzenia danych

5. The Joint controllers warrant that they shall make all efforts to ensure
that the processing of personal data by them is performed with the
greatest respect for the privacy of the people whose data is being
processed, and with the highest level of care for the safety and security of
the processed personal data; in particular, they warrant that they haves
taken all legally required measures intended to secure collections of
personal data.
6. The Joint controllers declare that they applies technical and
organizational means ensuring the protection of processed personal data
which are adequate in relations to threats and categories of personal data
encompassed by said protection, in particular by securing data from
access and theft by unauthorised persons, from processing in a manner
inconsistent with the provisions of law, and from alteration, loss, damage
and destruction.
7. Special note about children - this Website is not intended for children,
especially kids under 13. Children may use this Website only with the
direct supervision of their parent.

§ 2. Rules for the processing of personal data applied by the Joint
controllers
1. The Joint controllers may process all required personal data of Users
necessary for the provision of services and settlements performed within
the framework of the Website.
2. The provision of personal data by the User is not required to browse the

osobowych. przetwarzają dane osobowe Użytkowników Strony
Internetowej i/lub posiadaczy Konta infoShare zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO
5. Współadministratorzy gwarantują, że dołożą wszelkich starań, aby
przetwarzanie danych osobowych było dokonywane z najwyższym
poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane, oraz z
najwyższym poziomem dbałości o bezpieczeństwo przetwarzanych
danych osobowych; w szczególności gwarantują, że podjęły wszystkie
wymagane prawem środki mające na celu zabezpieczenie gromadzenia
danych osobowych.
6. Współadministratorzy oświadczają, że stosują środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, które są adekwatne w stosunku do zagrożeń i kategorii
danych osobowych objętych wspomnianą ochroną, w szczególności
poprzez zabezpieczenie danych przed dostępem i kradzieżą przez osoby
nieuprawnione, przed przetwarzaniem w sposób niezgodne z przepisami
prawa, a także ze zmianami, utratą, zniszczeniem i zniszczeniem.
7. Nota specjalna dotycząca dzieci - niniejsza Strona internetowa nie jest
przeznaczona dla dzieci, w szczególności dla dzieci poniżej 13 lat. Dzieci
mogą korzystać z tej witryny wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem
rodzica.

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych stosowane przez
Współadministratorów
1. Współadministratorzy mogą przetwarzać wszystkie wymagane dane
osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług i rozliczeń
dokonywanych w ramach Serwisu.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymagane do
przeglądania zawartości Witryny.

contents of the Website.
3. Provision of personal data by a User is voluntary, however, if such data
is provided to the Joint controllers, the User is obliged to provide true data
solely relating to the User.
4. The provision of personal data may be necessary to use all of the
Website’s functions; this applies particularly to Registration for the
Conference.
5. The Joint controllers may process the personal data of Users for the
purposes of:
1) providing electronic services within the framework of the
Website;
2) concluding and performing a contract associated with
participation in one of the Conferences;
3) settlement of payments made by Users;
4) marketing of own and Partners services as well as for other
legally permissible purposes;
5) usage of the Eventory (event application and gamification
platform) including sharing the personal data with Partners of
Eventory (event application and gamification platform).
6) usage Skanner ID – service in the form of dedicated aplications
to smartphones or tablets, enabling scanning of the ID code
located on the ID badge each Participant of the Conference, only
with his consent.
6. The Joint controllers establish the following rules for the processing of
personal data:
1) the Joint controllers shall only record personal data on data
carriers which are secured against access by third parties;

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne,
jednakże, jeżeli takie dane przekazywane są Współadministratorom,
Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych
dotyczących wyłącznie Użytkownika.
4. Podanie danych osobowych może być niezbędne i konieczne w cel
używani wszystkich funkcjonalności Serwisu, dotyczy to w
szczególności procesu Rejestracji n Konferencję.
5. Współadministratorzy
mogą
przetwarzać
dane
osobowe
Użytkowników w następujących celach:
1) świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
2) zawarcie i wykonanie umowy związanej z udziałem w jednej z
Konferencji;
3) rozliczanie płatności dokonywanych przez Użytkowników;
4) marketing usług własnych i partnerskich, a także w innych,
prawnie dozwolonych celach;
5) wykorzystanie Eventory (aplikacja eventowa i platforma
grywalizacyjna), w tym udostępnianie danych osobowych
Partnerowi Eventu (aplikacja eventowa i platforma do gry)
6) wykorzystania usługi Skanera ID w postaci dedykowanej na
smartfony lub tablety aplikacji, umożliwiającej zeskanowanie
kodu ID znajdującego się na identyfikatorze każdego Uczestnika
Konferencji, wyłącznie za jego zgodą.
6. Współadministratorzy ustalili następujące zasady przetwarzania
danych osobowych :
1) Współadministratorzy rejestrują jedynie dane osobowe na nośnikach
danych zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;
2) Współadministratorzy prowadzą rejestr czynności przetwarzania;
3) Współadministratorzy nadzorują bezpieczeństwo danych, tak długo,
jak długo są w jego posiadaniu, w sposób zapewniający szczególnie
ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzenie,
zniszczenie i utratę;

2) the Joint controllers shall maintain a record of processing
activities;
3) the Joint controllers shall oversee the security of data, for as
long as it is in his possession, in a manner particularly ensuring
protection from access by unauthorized persons, damage,
destruction and loss;
4) the Joint controllers shall provide data to authorized entities
solely on the basis of applicable legal regulations;
5) the Joint controllers shall maintain the confidentiality of
personal data entrusted to them.
6) the Joint Controlles respect article 68 of the GPRD, according to
which a data processing controller cannot transfer data of a
personal nature to a state that does not belong to the European
Community unless that state ensures a sufficient level of privacy
protection.
7) the Joint Controlles respect article 34 of the Data Protection
Act, according to which data is retained in a form that allows for
the identification of related persons for a period that does not
exceed the time needed to accomplish the purposes for which it
was collected and processed.
8) the Joint Controlles respect article 6 of the GPRD, according to
which data must be processed in a relevant, adequate and nonexcessive manner with regard to the purposes for which it were
collected.

§ 3. Usage data

§ 3. Wykorzystanie danych

1. The Joint controllers may also process data characterizing the manner
in which the User uses the Website (usage data), in particular:
1) information identifying the User, including e-mail address;
2)

information

identifying

the

4) Współadministratorzy przekazują dane uprawnionym podmiotom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
5) Współadministratorzy zachowują poufność powierzonych im danych
osobowych.
6) Współadministratorzy przestrzegają art. 68 GPRD, zgodnie z którym
administrator przetwarzania danych nie może przekazać danych o
charakterze osobistym państwu, które nie należy do Wspólnoty
Europejskiej, chyba że państwo to zapewnia odpowiedni poziom
ochrony prywatności.
7) Współadministratorzy respektują art. 34 ustawy o ochronie danych,
zgodnie z którym dane są zatrzymywane w formie pozwalającej na
identyfikację osób powiązanych przez okres nieprzekraczający czasu
niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane i
przetworzone.
8) Współadministratorzy przestrzegająart. 6 GPRD, zgodnie z którym
dane muszą być przetwarzane w odpowiedni, adekwatny i
nienaruszający sposób w odniesieniu do celów, dla których zostały
zgromadzone.

terminal

devices

of

the

1. Współadministratorzy
mogą
również
przetwarzać
dane
charakteryzujące sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony
internetowej (dane użytkowe), w szczególności:
1) informacje identyfikujące Użytkownika, w tym adres e-mail;
2) informacje identyfikujące urządzenia końcowe telekomunikacyjnej
lub sieci komputerowej użytkowanej przez Użytkownika;

telecommunication or computer network used by the User;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie każdego korzystania
z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3) information on the commencement, completion and scope of
each use of services provided electronically.

2. Współadministratorzy nie łączą informacji opisanych w par. 1 powyżej
z danymi osobowymi Użytkownika i nie będą ich wykorzystywać do
identyfikacji Użytkownika, chyba że okaże się to konieczne dla
właściwego świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną lub
dla poprawy jakości tych usług.

2. The Joint controllers shall not associate the information described in
par. 1 above with the personal data of the User, and shall not use them to
identify the User, unless it becomes necessary to do so for the proper
provision of services provided electronically, or for improving the quality
of such services.

3. Dane o których mowa w ust. 1 powyżej będą wykorzystywane przez
Współadministratorów wyłącznie do celów związanych z badaniami
rynku i badaniami nad ruchem na Stronie w celach statystycznych, w
szczególności w zakresie oceny zainteresowania na Serwisie oraz
poprawy jego zawartości jak także jakości usług świadczonych drogą
elektroniczną w ramach ramy Serwisu.

3. The data referred to in par. 1 above shall be used by the Joint
controllers exclusively for purposes related to market research and
research on traffic on the Website for statistical purposes, particularly for
assessing interest in the Website and for improving the content of the
Website and the quality of services provided electronically within the
Website’s framework.

4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych
drogą elektroniczną w ramach Serwisu za pośrednictwem urządzeń
mobilnych, Współadministratorzy mogą uzyskać dane identyfikujące
urządzenie mobilne, operatora usług internetowych i subskrybenta.
Dane uzyskane w ten sposób będą przetwarzane w sposób
zapewniający anonimowość i będą wykorzystywane wyłącznie do
celów statystycznych oraz w celu zapewnienia właściwego korzystania
z Serwisu.

4. In the event the User uses services provided electronically within the
framework of the Website via mobile devices, the Joint Controllers may
obtain data identifying the mobile device, the operator of internet
services, and the subscriber. Data obtained in this way shall be processed
in a manner ensuring anonymity and will be used exclusively for statistical
purposes and for ensuring proper use of the Website.

§ 4. Rights of a User of the Website
§ 4. Prawa użytkownika Strony internetowej
1. Every User has the right to review his own personal data, rectification or
erasure of personal data (‘right to be forgotten’) or restriction of
processing of personal data concerning the data subject or to object to
such processing and the right to lodge a complaint with a supervisory
authority; the existence of automated decision-making, including
profiling,, pursuant to the provisions of GPRD.

1.

Każdy Użytkownik posiada prawo do przeglądania własnych danych
osobowych, poprawiania lub usuwania danych osobowych ("prawo do
bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
dotyczących podmiotu danych lub sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;

istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
zgodnie z zapisami RODO.

2. The User may, at any time, contact the Joint Controllers in order to
obtain information concerning whether and in what manner the Joint
Controllers is using or intends to use the User’s personal data.

2.

3. The User may not, neither during Registration, in the course of using
any of the functions offered by the Website nor in conjunction with
participation in the Conference, supply the personal data of other people
without obtaining their prior written consent.

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się ze
Współadministratorami, aby uzyskać informacje dotyczące tego, czy i w
jaki sposób Współadministratorzy używają lub zamierzają wykorzystywać
dane osobowe Użytkownika.

3.

Użytkownik nie może, ani podczas Rejestracji, w trakcie korzystania z
żadnej z funkcji oferowanych przez Serwis, ani w związku z
uczestnictwem w Konferencji, dostarczać danych osobowych innych
osób bez uzyskania ich uprzedniej pisemnej zgody.

4.

Współadministratorzy zobowiązują się do usunięcia danych Użytkownika
we wszystkich okolicznościach przewidzianych przez prawo, w
szczególności na żądanie Użytkownika.

5.

Współadministratorzy mogą odmówić usunięcia danych osobowych, jeśli
Użytkownik nie uregulował wszystkich płatności należnych
Współadministratorom lub jeśli Użytkownik naruszył warunki korzystania
ze Strony internetowej, usług świadczonych drogą elektroniczną lub
obowiązujących przepisów prawa, a Współadministratorom dane
osobowe użytkownika są niezbędne w celu wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6.

Za wyjątkiem okoliczności przewidzianych przez prawo, w żadnym
wypadku Współadministratorzy nie przetwarzają danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, preferencje polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynależności religijne, partyjne
lub związkowe, informacje o zdrowiu, kod genetyczny, uzależnienia, życie
intymne, a także dane dotyczące wyroków skazujących, kar i grzywien, a
także inne wyroki wydane w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym. Zabrania się przesyłania takich danych przez

4. The Joint controllers shall undertake to ensure that the User’s data is
deleted in all circumstances foreseen by law, particularly when demanded
by the User.
5. The Joint Controllers may refuse to delete personal data if the User has
not settled all payments due to the Joint Controllers, or if the User has
violated the terms of use of the Website, of services provided
electronically, or applicable legal regulations, and the Joint Controllers
requires the user’s personal data for the purposes of clarifying those
circumstances and establishing the User’s liability.
6. With the exception of circumstances foreseen by law, in no situation
shall the Joint Controllers process personal data that would reveal racial or
ethnic background, political preferences, religious or philosophical
convictions, religious, party or trade union affiliations, information about
health, genetic code, addictions, intimate life, and also data concerning
criminal convictions, punishments and fines, as well as other judgements
issued in judicial or administrative proceedings. It is forbidden for users to
submit such data.
7. The Joint Controllers may share personal data with another entity
(Recipient), and the User agrees, subject to the fact that Jont's auditors
are not responsible for the fulfillment of obligations arising from the RODO

by the recipient.
8. The Joint Controllers may assign the processing of personal data to
another entity (Processor) on the basis of a written contract, and the User
expresses his consent to such. The Processor that processes personal data
is responsible for their processing on terms agreed with the Joint
Controller in the data processing agreement.
9. In order to exercise the rights described in the preceding articles, the
User may at any time contact the Joint Controllers at iod@infoshare.pl

§ 5. Cookies policy
1. The Website uses files called cookies. We obtain information about
User, when he is using our Website. By not changing his browser settings,
the User gives his consent to the Website’s use of cookies.
2. Cookies serve in particular to establish and remember the User’s
preferences in order to adapt the content of the Website to those
preferences, to supply statistical data on the traffic of Users on the
internet, to identify the devices used by Users and their location, to
display webpages adapted to the individual needs of Users allowing for
the saving of settings selected by Users and for personalization of the
interface, and also to improve the configurations of selected Website
functions along with optimization of the services provided electronically
by the Website.
3. Cookies are not harmful for the User’s device, and will not cause
changes in the configuration of those devices nor in software installed on

użytkowników
7.

Współadministratorzy mogą udostępnić dane osobowych innemu
podmiotowi (Odbiorcy), a Użytkownik wyraża na to zgodę, z
zastrzeżeniem, że Współadministratorzy nie są odpowiedzialni za
wykonanie przez odbiorcę obowiązków wynikających z RODO

8.

Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych
innemu podmiotowi (procesorowi) na podstawie pisemnej umowy, a
Użytkownik wyraża na to zgodę. Procesor przetwarzający dane osobowe
jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie na warunkach uzgodnionych z
Współadministratorami w umowie przetwarzania danych.

9.

W celu realizacji uprawnień opisanych w poprzednich ustępach,
Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się ze
Współadministratorami: iod@infoshare.pl

§ 5. Polityka plików cookies
1. Serwis używa plików zwanych cookies. Informacje na temat Użytkownika
uzyskujemy, gdy korzysta on z naszej Strony internetowej. Nie zmieniając
ustawień przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików
cookie przez Serwis.
2. Pliki cookies służą w szczególności do ustalenia i zapamiętania preferencji
Użytkownika w celu dostosowania zawartości Witryny do tych
preferencji, dostarczenia danych statystycznych o ruchu Użytkowników w
Internecie, identyfikacji urządzeń używanych przez Użytkowników i ich
lokalizacji, do wyświetlania strony internetowe dostosowane do
indywidualnych potrzeb Użytkowników pozwalające na zapisanie
wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizacji interfejsu, a
także usprawnienie konfiguracji wybranych funkcji Serwisu wraz z
optymalizacją usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

them. The User may change his web browser’s configurations at any time
in order to prevent the storage of cookies on his computer’s hard drive.
Detailed information can be obtained from the producers of web browsing
software, usually within the software in a section titled “Internet options”
or similar.
4. The User may delete cookies at any time by using the functions
available in the web browser he is using.
5. Two types of cookies are applied – "session" and "persistent". Session
cookies are temporary files that remain on the User’s computer until
logging out of the web page or until the software (web browser) is closed.
Persistent cookies remain on the User’s device for a fixed period of time
set in the parameters of cookies files, or until they are manually deleted by
the User.
6. Changes in the web browser concerning cookies may block or disable
some of the Website’s functions. To the extent that the law allows, the
Joint Controllers shall not bear liability for the use and service of cookies
on other websites to which the User is directed by links on the Website.

§ 6. Final provisions
1. Upon completion of the use of services provided electronically through
the Website, the Joint Controllers shall not process the personal data of
the User with the exception of data which is:
1) necessary for settlement of services provided electronically via
the Website;
2) necessary for marketing, as well as market research and

3. Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie spowodują
zmian w konfiguracji tych urządzeń ani zainstalowanego na nich
oprogramowania. Użytkownik może w każdej chwili zmienić konfigurację
swojej przeglądarki internetowej, aby zapobiec przechowywaniu plików
cookie na twardym dysku komputera. Szczegółowe informacje można
uzyskać od producentów oprogramowania do przeglądania stron
internetowych, zazwyczaj w oprogramowaniu w sekcji "Opcje
internetowe" lub podobnej.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie, korzystając z funkcji
dostępnych w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
5. Stosowane są dwa rodzaje plików cookie - "sesja" i "trwała". Cookies
sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na komputerze
Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub do
momentu zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
"Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika przez ustalony
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego
usunięcia przez Użytkownika.
6. Zmiany w przeglądarce dotyczące plików cookie mogą blokować lub
dezaktywować niektóre funkcje Serwisu. W zakresie, w jakim pozwala na
to prawo, Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
używanie i obsługę plików cookie na innych stronach internetowych, do
których Użytkownik jest kierowany poprzez linki na Stronie internetowej.

§ 6. Przepisy końcowe
1. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu, Współadministratorzy nie będą przetwarzać
danych osobowych Użytkownika z wyjątkiem danych, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu;

research on the behaviours and preferences of Users, with the
intent of using the results of such research for improving the
quality of services provided electronically by the Joint Controllers;
3) necessary for clarifying circumstances involving unsatisfactory
use of the Website or services provided electronically via the
Website;
4) permissible for processing on the basis of other regulations or
covenants.
2. The Joint Controllers reserves the right to introduce changes to this
Privacy Policy. Users shall be informed of all changes to the Privacy Policy,
on the main page of the Website.
3. The user may withdraw consent to the processing of data at any time by
sending his request to withdraw consent to the e-mail address:
iod@infoshare.pl

2) niezbędne do marketingu, a także badania rynku i badania zachowań
i preferencji Użytkowników, z zamiarem wykorzystania wyników tych
badań do poprawy jakości usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Współadministratorów;
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności związanych z
niezadowalającym korzystaniem z Serwisu lub usług świadczonych
drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
4) dopuszczalne do przetworzenia na podstawie innych przepisów lub
paktów.
2. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w
niniejszej Polityce prywatności. Użytkownicy zostaną poinformowani o
wszystkich zmianach Polityki prywatności na głównej stronie Serwisu.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych
wysyłając swój wniosek o wycofanie zgody na adres e-mail:
iod@infoshare.pl

Effective date: 3rd of December 2018
Data wejścia w życie: 3 grudnia 2018 r.

