Klauzula Informacyjna
Uczestnicy Konferencji Infoshare 2021

Information clause
Participants of Infoshare Conference 2021

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

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

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania Information on aims, legal basis and the period of personal data
danych osobowych.
processing.
CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Realizacja umowy

realizacja umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą (art. 6(1)(b)
RODO) w związku z przyjęciem oferty
Organizatora dot. udziału w Konferencji

Do czasu zgłoszenia
żądania usunięcia danych
nie krócej niż okres
realizacji zobowiązań

Działania
marketingowe

udzielona zgoda (art. 6(1)(a) RODO)w
związku z prowadzeniem działalności
marketingowej.

Do czasu wycofania zgody

Prawnie
uzasadniony
interes
Administratora art. 6(1) (f)) odpieranie
lub dochodzenie roszczeń

przez
okres
trwania
wymagalności
ewentualnych roszczeń (6
lat zgodnie z art. 118 KC)

prowadzenie rozliczeń finansowych
art. 6 (1)(c) RODO

Przez okres przedawnienia
zobowiązań podatkowych
(5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym
powstał
obowiązek
podatkowy)

Ochrona roszczeń

Realizacja
obowiązków
wynikających z
przepisów prawa

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

PROCESSING AIM

PROCESSING LEGAL BASIS

PROCESSING PERIOD

Implementation
of the
agreement

implementation of the agreement
the party of which the data
concerns (art 6(1)(b) GDPR) in
relation
to
accepting
the
Organiser’s offer of taking part in
the Conference.

Until
data
removal
demand
submission no longer than the period
of obligations performance

Marketing
activities

consent given (art 6(1)(a) GDPR)
regarding marketing activities.

Until consent withdrawal

Security of
claims

Legally justified interest of the
Controller (art 6(1)(f)) repelling or
redressing claims

for the duration period of maturity of
potential claims (6 years in
accordance with the art 118 Civil
Code)

Fulfilling
obligations
stemming from
legislation

maintaining financial accounts art
6 (1)(c) GDPR

During the statue of limitation period
of tax obligations (5 years starting
from the end of a calendar year in
which the tax obligation arose)

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:
- authorised employees and associates of Joint Controllers.;
- upoważnionym pracownikom i współpracownikom każdego ze
- entities conducting selected services for Joint Controllers, including: legal,
Współadministratorów,
IT and communication services as well as the Data Protection Officer.
- podmiotom
wybrane
na
rzecz
świadczącym
usługi
- The Partners of the Infoshare Conference 2021 indicated on the
Współadministratorów w tym: usługi prawne, informatyczne,
https://infoshare.pl/#partners web page who you will give actual
marketingowe, statystyczne, analityczne oraz Inspektorowi
consent to scan the identifier ID that will enable the Organiser to
Ochrony Danych;
disclose the personal data to these entities, such as: name, e-mail
- Partnerzy Konferencji Infoshare 2021 wskazani na stronie
address, job, city, industry;
https://infoshare.pl/#partners, którym w trakcie Konferencji wyrazi

Pani/Pan faktyczną zgodę na zeskanowanie ID identyfikatora
Uczestnika Konferencji, która będzie upoważniała Organizatora do
ujawnienia tym podmiotom danych osobowych, takich jak: imię i
nazwisko, adres e-mail, stanowisko, miasto, branża ;
w przypadku konferencji Infoshare 2021 realizowanej w opcji
hybrydowej z udziałem online lub wyłącznie online - RTC Lab. sp. z
o.o. jako podmiot dostarczający platformę livewebinar do
komunikacji zdalnej.

- in the case of the Infoshare 2021 conference organized in the hybrid
option with online or only online participation - RTC Lab. Ltd. as an entity
providing a livewebinar platform for remote communication.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane
jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług
na rzecz Współadministratorow i zgodnie z regulaminem uczestnictwa w
Konferencji Infoshare 2021.

The data will only be disclosed to trusted recipients and processed
particularly to an extent required to provide services for Joint Controllers
and in accordance with the terms of the participation in the InfoShare
Conference 2021.

-

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;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są
niepoprawne;
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;
prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- 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;
- the right to rectify (correct) the data if it is incorrect;
- 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 withdrawal of consent if the personal data processing is
taking place on the basis of a consent. Withdrawing of consent does
not affect the lawfulness of processing based on consent before its
withdrawal;

-

-

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze
względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są
przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Współadministratorów.;
prawo do ograniczenia przetwarzania;
prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w
sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa.

- 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;
- the right to transfer personal data processed automatically on the basis
of a consent or an agreement;
- the right to make a complaint to the supervisory authority, i.e. to the
President of the Personal Data Protection Office (UODO), Stawki 2;
00-193 Warsaw.

Informacje o obowiązku podania danych.

Information on the obligation of data submission.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w
zakresie wskazanym w ust. 3 lit. a niniejszej Klauzuli jest warunkiem
realizacji usług przez Organizatorów w tym umożliwienia Pani/Panu udziału
w Konferencji Infoshare 2021.

Submitting the data is voluntary, however, in the scope indicated in the
section titled Information on aims, legal basis and the period of personal data
processing is necessary for fulfilling the services by the Organizer, including
allowing you to take part in the Infoshare Conference 2021.

Information on automatic decision-making, including profiling.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Your personal data will be processed automatically, including by means of
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
Organizatora przesyłana na podany adres e-mail i numer telefonu. Dane
osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w
tym do profilowania na podstawie informacji gromadzonych za pomocą
plików Cookies i innych podobnych technologii, zgodnie z Klauzulą
Użytkownika stron WWW.

profiling. Automatic decision-making will be performed in accordance with the
rules of personalizing the marketing of services and products addressed to
you. The consequence of such processing will be a personalized advertisement
of services and products of the Organizer forwarded to the indicated email
address and telephone number. The personal data might be used for
automatic-decision making, including profiling on the basis of the collected
personal data and information on activity regarding the sent email
correspondence as well as with the use of cookies and other similar
technologies.

