Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla uczestników konferencji „PPK w Twojej Firmie”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej „RODO", Spółka Analizy Online SA
z siedzibą w Warszawie informuje, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych
jest Spółka Analizy Online SA z siedzibą
w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6a.
2) Spółka Analizy Online SA z siedzibą
w Warszawie zapewnia kontakt z inspektorem
ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty
elektronicznej iod@analizy.pl lub drogą pocztową
pod adresem administratora danych osobowych.
3) Celem przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych jest przyjęcie zgłoszenia na
konferencję „PPK w Twojej Firmie”, zawarcie
umowy o udział w konferencji oraz uczestnictwo
w konferencji.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO, tj. zgody na
przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji
o przyszłych wydarzeniach, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu rozpatrzenia zgłoszenia, zawarcia
i wykonania umowy lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa – w zakresie rozliczenia płatności,
sprawozdawczości finansowej, art. 6 ust. 1 lit f
RODO na podstawie uzasadnionego interesu
prawnego administratora – kontakt z uczestnikami,
dochodzenie roszczeń.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą
wykorzystywane do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym do profilowania.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez 6 lat w celu prowadzenia sprawozdawczości
finansowej i podatkowej, lub przez okres
przedawnienia roszczeń
8) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, a także
prawo do przenoszenia danych oraz ograniczenia
przetwarzania. W celu realizacji tych praw należy
się zwracać do inspektora ochrony danych
wskazanego w pkt 2.
9) W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana
danych odbywa się na podstawie zgody, posiada
Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych przed
jej wycofaniem.
10) Podanie danych jest niezbędnym warunkiem
złożenia Pana/ Pani formularza aplikacyjnego oraz
zawarcia umowy i uczestnictwa w szkoleniu.
Niepodanie danych uniemożliwia przyjęcia
formularza aplikacyjnego, zawarcia umowy oraz
uczestnictwa w konferencji.
11) W związku z przetwarzaniem danych w celach
wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom (np.
spółka KupFundusz SA), lub kategoriom odbiorców
danych osobowych jedynie na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
12) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

