Nota o ochronie danych osobowych
dla Uczestników Webinarium
Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Affidea Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(00-844), Plac Europejski 2 (dalej: „Affidea”, „my”, „nas” lub „naszych”).
Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, a także zebrane przez
nas w związku z Twoim udziałem w Webinarium, będziemy przetwarzać w celu organizacji i
przeprowadzenia Webinarium, co obejmuje w szczególności:
-

zarejestrowanie Twojego zgłoszenia udziału w Webinarium,

-

kierowanie do Ciebie komunikacji dotyczącej Webinarium,

-

przeprowadzenie Webinarium, w tym zarejestrowanie jego przebiegu w formie
nagrania audio-video,

-

udostępnienie nagrania z Webinarium jego uczestnikom.

Czynności te będą podejmowane zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa w Webinarium”
(zwanym dalej „Regulaminem”), opublikowanym na stronie dedykowanej Webinarium.
Powyższe przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
o Twój udział w Webinarium, która jest przez nas z Tobą zawierana z chwilą akceptacji przez
Ciebie Regulaminu i wysłania do nas zgłoszenia udziału w Webinarium.
Ponadto, Twoje dane osobowe możemy przetwarzać, jeżeli będzie to niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Affidea, jakimi są: prawidłowa organizacja
Webinarium (zgodna z Regulaminem), dokumentacja działań związanych z organizacją
Webinarium, korzystanie z nagrania z Webinarium dla celów wewnętrznych Affidea (w
szczególności dla celów szkoleniowych) oraz ustalenie lub dochodzenie praw Affidea,
naruszonych w związku ze zorganizowanym Webinarium lub obrona przed ewentualnymi
roszczeniami kierowanymi wobec Affidea w związku z organizacją Webinarium.
Okres przechowywania danych osobowych
Affidea będzie przechowywać Twoje dane osobowe zebrane w związku z organizacją
Webinarium do czasu zakończenia Webinarium, a następnie przez czas realizacji swoich
prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa powyżej, w tym przez okres archiwizacji
dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego Webinarium (w szczególności, w celu
udokumentowania Twojego uczestnictwa w Webinarium).
Strony, którym udostępniamy Państwa dane
Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione podmiotom upoważnionym na
mocy prawa do ich otrzymania (np. policja, sąd) oraz podmiotom, które świadczą na naszą
rzecz określone usługi związane z organizacją Webinarium, których wykonanie wymaga
przetwarzania danych osobowych uczestników Webinarium. Takimi podmiotami są w
szczególności: Alfakonferencje S.C. z siedzibą w Skórzewie, ul. Wiosenna 15, jako podmiot
któremu zleciliśmy realizację czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Webinarium, dostawca usługi wysyłki korespondencji mailowej, dostawca usług
telekomunikacyjnych, dostawcy usług informatycznych.
Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych
Zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Twoje
dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób przez nas i przez starannie
wybranych przez nas dostawców usług. Zapewniamy istnienie bardzo rygorystycznych

środków bezpieczeństwa, tak aby uchronić Twoje dane osobowe przed utratą i niewłaściwym
wykorzystaniem, jak również nieupoważnionym dostępem lub przekazaniem.
Twoje prawa
Zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych przysługują Tobie następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo do uzyskania
informacji o przetwarzaniu Twoich danych oraz prawo do dostępu do Twoich danych
osobowych przetwarzanych przez nas, a także do otrzymania informacji o czynnościach,
jakie Affidea podejmuje w odniesieniu do Twoich danych osobowych.
b) prawo do sprostowania danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo żądania
skorygowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia, jeżeli są one
nieprawidłowe lub niekompletne.
c) prawo do usunięcia danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo żądania usunięcia
swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, jeżeli brak podstaw prawnych
dalszego przetwarzania.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że masz prawo żądania od Affidea
„zablokowania” przetwarzania swoich danych osobowych. Tego rodzaju uzasadnione
wezwanie będzie oznaczać, że będziemy mogli przechowywać Twoje dane, ale nie
będziemy mogli ich dalej przetwarzać.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu. Oznacza to, że w przypadkach, kiedy przetwarzamy
Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ze względu na swoją
szczególną sytuację możesz się sprzeciwić takiemu przetwarzaniu.
f) Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że masz prawo do otrzymania od Affidea w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, dostarczonych nam przez Ciebie danych osobowych oraz do przesłania
tych danych innemu administratorowi.
W razie chęci skorzystania ze swoich praw lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o
swoich prawach wymienionych powyżej, proszę skontaktować się z wyznaczonym w Affidea
Inspektorem Ochrony Danych. W razie zastrzeżeń dotyczących sposobu przetwarzania przez
nas Twoich danych, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zachęcamy jednak do wcześniejszego omówienia z nami takich zastrzeżeń.
Pytania
W razie pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z naszym
inspektorem ochrony danych (e-mail: iod@affidea.com, adres korespondencyjny: Inspektor
Ochrony Danych, Affidea sp. z o. o., pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa).

