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Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Information on Personal Data Controller.

Administratorem Danych Osobowych Fundacja infoShare z siedzibą: ul.
Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, KRS 0000374384, NIP: 9571047732,
oraz Infoshare Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk
KRS 0000588009, NIP: 9571082154, REGON: 363078794
e-mail:
contact@infoshare.pl, jako Współadministratorzy oraz Organizatorzy
Konferencji.

The Personal Data Controller are 
infoShare Foundation based in Olivia
Business Centre, Grunwaldzka 472 B Street, 80-309 Gdańsk, KRS number:
0000374384, NIP: 9571047732; and infoShare Sp. z o.o. (limited liability
company) based in Gdańsk Grunwaldzka 472B Street, 80-309 Gdańsk, KRS
number: 0000588009
, NIP: 9571082154; e-mail: 
contact@infoshare.pl
,
hereinafter referred to as the Joint Controller and Conference Organizers.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres
naszej siedziby: Infoshare sp. z o.o; Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdańsk;
Polska lub wysyłając email na adres contact@infoshare.pl albo poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na inne adresy kontaktowe wskazane na
stronie WWW pod adresem https://infoshare.pl/about/contact/

You can contact us via our registered office’s postal address: infoShare Sp. z
o.o.; Al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, Poland or by sending an email to
contact@infoshare.pl or any other email address indicated on our webpage:
https://infoshare.pl/about/contact/

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Information on Personal Data Inspector.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. W
temacie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Infoshare sp. z o.o i Fundację Infoshare możesz się skontaktować z naszym
Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres e-mail:
iod@infoshare.pl
lub
przesyłając
odpowiednio
zaadresowaną

Łukasz Kołodziejczyk is our Personal Data Inspector. On the subject of the
issues concerning processing of personal data by Infoshare Sp. z o.o. and
Infoshare Foundation, you can contact with our Personal Data Inspector by
sending an email to 
iod@infoshare.pl or via our registered office’s postal
address: Infoshare Sp. z o.o. ; Personal Data Inspector; Al. Grunwaldzka 472 B,
80-309 Gdańsk, Poland

korespondencję na adres naszej siedziby: Infoshare sp. z o.o ; Inspektor
Ochrony Danych; al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdańsk; Polska

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania
danych osobowych.
CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Opracowanie i udzielenie
Prawnie uzasadniony interes
odpowiedzi na zapytanie lub (art. 6(1)(f)) polegający na
inne zgłoszenie.
możliwości przekazania
odpowiedzi na pytanie lub
zgłoszenie dotyczące
działalności.
Obsługa, dochodzenie i
obrona w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń.

OKRES PRZETWARZANIA
Okres utrzymywania
bieżących relacji np.
odpowiedzi na pytania,
przedstawiania ofert,
wymiany korespondencji.

Prawnie uzasadniony interes Przez okres, w którym mogą
(art. 6(1)(f) RODO) polegający przysługiwać stronom
na prawie do obrony lub
prowadzonej konwersacji
dochodzenia w razie
roszczenia cywilnoprawne
zaistnienia wzajemnych
(okres przedawnienia
roszczeń
roszczeń).

Information on aims, legal basis and the period of personal data
processing
PURPOSE OF
PROCESSING

PROCESSING LEGAL
BASIS

PROCESSING PERIOD

Preparing and providing
answers to inquiries or
other notifications.

Legally justified interest (art
6(1)(f)) consisting in the
possibility of forwarding
answers to questions or
other notifications
regarding the activity.

The period of maintaining
ongoing relationships e.g.
answering enquiries,
submitting offers,
exchanging
correspondence.

Processing, pursuit and
defence in case of an
existence of mutual claims.

Legally justified interest (art
6(1)(f) GDPR) consisting in
the right to defence or
pursuit in case of an
existence of mutual claims.

During the period in which
the parties of the
conversation might be
entitled to civil law claims
(limitation period of claims).

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Information on personal data recipients

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

The personal data might be disclosed to the following categories of recipients:

-

upoważnionym pracownikom i współpracownikom każdego ze
Współadministratorów;

-

authorised employees and associates of Joint Controllers.;

-

podmiotom
świadczącym
wybrane
usługi
na
rzecz
Współadministratorów w tym: usługi prawne, informatyczne,
marketingowe, statystyczne, analityczne oraz Inspektorowi
Ochrony Danych;

-

entities conducting selected services for Joint Controllers, including:
legal, IT and communication services as well as the Data Protection
Officer.

The data will only be disclosed to trusted recipients and processed particularly
Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane to an extent required to provide services for Joint Controllers.
jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług
na rzecz Współadministratorow.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Information on exercising the right of personal data subject

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, w
odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

You enjoy the following rights with regard to processing personal data in
respect of this data:

-

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo
do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności
innych osób;

-

the right to access data and to receive its copy unless the right to
obtain the copy negatively affects rights and freedoms of different
persons;

-

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są
niepoprawne;

-

the right to rectify (correct) the data if it is incorrect;

-

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

the right to remove personal data in case the data is not processed to
fulfil the obligation stemming from the legislation and is not
necessary to determine, pursuit or defence of claims;

-

the right to objection to processing data due to your particular
situation in cases where the data is processed in connection to the
realisation of the legitimate interest of Joint Controllers.;

-

the right to restrict processing;

-

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze
względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy
dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Współadministratorów;

-

prawo do ograniczenia przetwarzania;

-

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

-

the right to make a complaint to the supervisory authority, i.e. to the
President of the Personal Data Protection Office (UODO), Stoke 2;
00-193 Warsaw;

Information on the obligation of data submission.

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Submitting the data is voluntary but necessary to answer and inquiry or other
zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe notification. Without submitting the data, establishing effective
podjęcie efektywnej komunikacji.
communication will not be possible.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Information on automatic decision-making, including profiling.

The personal data will not be used for automatic-decision making, including
Dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych profiling.
decyzji, w tym do profilowania.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Information on sharing outside the European Economic Area.

Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski
Obszar Europejski w zakresie danych uzyskiwanych za pomocą
elektronicznych środków komunikacji (e-mail) w związku z korzystaniem z
usług społeczeństwa informatycznego.

The personal data will be shared with the third countries, i.e. outside the
European Economic Area in context of the data obtained via electronic means
of communication (email) with regard to using the services of the information
society.

