POLITYKA PRYWATNOŚCI
Część I – Postanowienia ogólne
I.

Administrator
1. Administratorem Twoich danych osobowych w związku z udziałem w Konwencie jesteśmy my
– organizator Konwentu, czyli Forsafe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 1 Maja 31/33, 90-739
Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000465922, NIP: 725 20 68 685;
2. Możesz skontaktować się z nami:
a) poprzez e-mail, na adres: biuro@forsafe.pl,
b) telefonicznie pod numerem: 600 005 880
c) listownie: adres siedziby podany jest w punkcie I.1
d) osobiście: adres siedziby podany jest w punkcie I.1.

II.

Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności pojawia się którekolwiek z poniższych pojęć
pisane wielką literą, to należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
a) „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem
www.konwentodo.pl,
b) „Polityka” – oznacza niniejszy dokument,
c) „Konwent” – Konwent Ochrony Danych i Informacji 2022 r.,
d) „RODO” – rozporządzenie 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.
e) „Social media” – portal społecznościowy Facebook oraz LinkedIn.

III.

Informacje ogólne
1. Dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat z związku z rejestracją i udziałem
w Konwencie przetwarzamy zgodnie z RODO i jesteśmy do Twojej dyspozycji, jeżeli masz
jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych w związku z Konwentem.
2. Możesz kontaktować się z nami również wtedy, gdy masz wątpliwości związane z Polityką.
Polityka znajduje się na dedykowanej podstronie w ramach Serwisu www.konwentodo.pl oraz
w naszej siedzibie.
3. Nie masz możliwości korzystania z Serwisu, w tym rejestracji na Konwent, w sposób
anonimowy.

IV.

Twoje prawa dotyczące ochrony danych osobowych

1. Jeżeli chcesz skorzystać z Twoich praw lub potrzebujesz dodatkowych informacji w związku
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w sposób
określony w punkcie I.
2. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
a) masz prawo dostępu do tych danych,
b) możesz dokonywać ich sprostowania,
c) możesz żądać ich usunięcia, gdy pozwala na to RODO,
d) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
e) możesz skorzystać z prawa sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe:
•

na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

•

na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw
wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

3. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych
formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
4. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść
skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest
link do strony internetowej Prezesa – https://uodo.gov.pl/.
Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych
formularzach i w trakcie kontaktu z nami
V.

Kontakt z nami poprzez e-mail lub numer telefonu
1. Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie, podane
nam w trakcie rozmowy lub wymiany wiadomości dane, przetwarzamy w celu odpowiedzi na
Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
2. W takim przypadku, przysługują Ci prawa, wskazane przez nas w punkcie IV Polityki.
3. Podanie nam danych osobowych w opisanym przypadku jest dobrowolne, ale bez podania
Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie
sprawy.
4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych w związku ze skierowanym do nas pytaniem,
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Jest nim rozwiązanie
przedstawionej przez Ciebie sprawy.
5. Twoje dane możemy przekazać podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem)
Serwisu lub danych osobowych dla nas.
6. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy przez czas potrzebny na rozwiązanie
przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny
na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
7. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI.

Umowa o udział w Konwencie
1. Jeżeli rejestrujesz się w Serwisie na Konwent, którego jesteśmy organizatorem, Twoje dane
osobowe przetwarzamy w celu:
a) wykonania umowy o udział w Konwencie na zasadach określonych w regulaminie
Konwentu, dostępnym tutaj- https://www.konwentodo.pl/assets/regulamin/KonwnetODO-2022-REGULAMIN.pdf
b) marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za
pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości
marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej.
2. W takim przypadku, przysługują Ci prawa, wskazane przez nas w punkcie IV Polityki. Możesz
skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach
określonych w RODO.
3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz
skorzystać z usługi rejestracji udziału w Konwencie. Nie będziesz mógł również otrzymywać od
nas informacji handlowych.
4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
5. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail
lub numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz
zawsze odwołać, kontaktując się z nami na zasadach określonych w Polityce (dane kontaktowe
znajdziesz w punkcie I.)
6. Twoje dane, jak wskazaliśmy w punkcie VI.4 przetwarzamy w naszym prawnie uzasadnionym
interesie. Jest nim prowadzenie naszego marketingu polegającego na analizowaniu, czy czytasz
wysyłane przez nas wiadomości.
7. Twoje dane możemy przekazać
a) dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów,
b) dostawcy narzędzia, z wykorzystaniem którego odbywać będzie się Konwent Ochrony
Danych i Informacji 2022 (odbędzie się w formie zdalnej),
c) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych
osobowych dla nas.
8. Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:
a) obowiązywania umowy o udział w Konwencie, czas trwania Konwentu, oraz czas niezbędny
do wykazania, że wykonaliśmy swoje obowiązki prawidłowo. Czas ten odpowiada długości
terminu przedawnienia roszczeń;
b) prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo
odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub telemarketing.
Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed
wycofaniem zgody.
9. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Część III – informacje o plikach cookies
VII.

Pliki cookies
1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na
Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być
odczytywane przez Serwis.
2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie
uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a) marketingowych,
b) obsługi liczników odwiedzin,
c) statystycznych.

VIII.

Rodzaje plików cookies
1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
a) sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej
wyłączenia,
b) stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie
skasujesz,
c) zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.

IX.

Usuwanie plików cookies
1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała
przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać
z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub
odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
a) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
d) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL ,
f)

X.

Edge: Usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

1. Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub
ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności
Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie
świadczenia usługi.
2. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo
nie będziesz mógł wysłać formularza rejestracyjnego.
XI.

Zewnętrzne pliki cookies
1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od
innych usługodawców.
2. Korzystamy z usług serwisu Facebook, którego administratorem spółki Meta Platforms Ireland
Limited z siedzibą w Irlandii. Na ich podstawie podejmujemy działania marketingowe do
użytkowników portalu Facebook. Działania te opisaliśmy w części IV Polityki.
Część IV – nasz profil w Social media

XII.

Korzystanie z profilu Konwentu w Social media
1. Jeżeli korzystasz z profilu Konwentu w Social media, w zależności od podejmowanych przez
Ciebie działań możemy przetwarzać Twoje dane w celu:
a) udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
b) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
c) udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
d) marketingowym polegającym na informowaniu o Konwencie, w tym jego edycji w 2022 r.,
za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych,
które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
e) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social
media danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych
demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty
prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie
obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.
2. Przysługujące Ci prawa opisaliśmy w punkcie IV Polityki.
3. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media
zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz
lub skomentujesz nasz post.
4. Twoje dane w opisanym przypadku przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jest nim udzielenie odpowiedzi na Twoje
wiadomości i komentarze, rozpowszechnianie postów za pomocą naszego profilu w Social
media, informowanie o Konwencie za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych
z naszym profilem oraz marketing z wykorzystaniem postów adresowanych do szerszego grona
użytkowników Social media.
5. Twoje dane przekażemy podmiotom prowadzącym Social media:

a) administratorem serwisu społecznościowego Facebook jest spółka Meta Platforms Ireland
Limited z siedzibą w Irlandii. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności
w związku
z
korzystaniem
z
Facebooka,
znajdziesz
tutaj:
https://www.facebook.com/policy.php,
b) administratorem serwisu społecznościowego LinkedIn jest spółka LinkedIn Ireland
Unlimited Company. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności
w związku
z
korzystaniem
z
LinkedIn,
znajdziesz
tutaj:
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cliother.
6. Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:
a) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju
również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas
przedawnienia roszczeń;
b) obserwowania przez Ciebie naszego profilu.
7. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas
obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

