Polityka Prywatności

I.

Administrator danych osobowych. Jakie dane przetwarzamy?

Administratorem Twoich danych osobowych które zbierane i przetwarzane są w związku z Twoim
uczestnictwie w organizowanym wydarzeniu jest Digital University Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00071), ul. Krakowskie Przedmieście 13. W kwestiach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z
nami pod adresem kontakt@digitaluniversity.pl
Dane jakie przetwarzamy obejmują wszystkie dane podane przez Ciebie podczas rejestracji na wydarzenia tj
imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres, a także dane dotyczące organizacji w której pracujesz Twojej
aktywności (oglądane materiałów) na platformie szkoleniowej.
Zależy nam na ochronie Twojej prywatności. Twoje dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie
z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością,
w tym 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 (dalej jako „Rozporządzenie”
lub „RODO”).

II. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
1) Realizacji umowy łączącej nas z Tobą w związku Twoim udziałem w organizowanym przez nas
wydarzeniu

2) Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO oraz ustawy o rachunkowości czy ustawy kodeks cywilny dotyczą:
a)

wystawianie

i

przechowywanie

faktur

oraz

dokumentów

księgowych;

b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
3) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora(art. 6 ust. 1 lit f) RODO którymi
są:
a) odpowiedź na Twoje zapytanie lub kontakt
b)

marketing

produktów

i

usług

własnych

–

(marketing

bezpośredni);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d)

ewentualne

ustalenie,

dochodzenie

lub

obrona

przed

roszczeniami;

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do realizacji wyżej
wskazanych celów lub wynikać z obowiązku prawnego. W szczególności nie podanie danych
uniemożliwi wzięcie udziału w organizowanym wydarzeniu.

III. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych
celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia
zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego.

IV. Okres przechowywania danych
1. Dane niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z ustaw będziemy przechowywać przez
okres wskazany w tychże przepisach (w szczególności w przepisach rachunkowych i podatkowych).
2. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą
umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy
przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia
przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
V. Wyrażone zgody
Możesz wyrazić zgodę o której mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub
art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, które to zgody pozwolą nam kontaktować się z Tobą w celu
przedstawienia informacji handlowej na wskazany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail. Taką
zgodę możesz w każdej chwili wycofać.
Podczas oglądania konkretnych podcastów i przemówień możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną od konkretnego Partnera wydarzenia. Wówczas Twoje dane
zostaną udostępnione takiemu Partnerowi na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu, a on
stanie się Administratorem Twoich Danych osobowych.

VI. Odbiorcy danych
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć
osoby upoważnione przez Administratora a także dostawcy usług technicznych i organizacyjnych
umożliwiających organizowanie przez nas wydarzeń (w tym w szczególności dostawca Platformy na
której dostępne będzie wydarzenie, dostawcy usług IT) lub innym podmiotom przetwarzającym je w
naszym imieniu. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych od konkretnego
Partnera, Twoje dane mogą być udostępnione również temu konkretnemu Partnerowi.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo wycofania udzielonej zgody
By zrealizować którekolwiek z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami na podany wyżej adres
mailowy.
W przypadku gdy uważasz że Twoje dane są przetwarzane w nieodpowiedni sposób masz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane
podejmowanie decyzji
1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Twoich danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w
przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innej podstawy prawnej wskazanej w rozdziale V
RODO, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami
prawa.
2. Twoje Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
IX. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Traktujemy ochronę prywatności, w tym ochronę Twoich danych osobowych priorytetowo i dokładamy
wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby
przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem,
ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

