
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, że Administratorem
Państwa danych osobowych jest Integrale IT Sp. z o.o. ul. Winogrady 18a, 61-663 Poznań NIP:
739 389 21 56.

2. W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się przez e-mail:
rodo@integraleit.pl.

3. Cel i podstawa przetwarzania:

− przeprowadzenie Warsztatów online zgodnie z Regulaminem Warsztatów online (art. 6 ust. 1
lit. a i f RODO),

− ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z Warsztatami online (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO),

− prowadzenie działań marketingowych, jeżeli biorąc udział w Warsztatach online, wyraził Pan/
Pani zgodę na taki cel przetwarzania danych osobowych.

4. 4. Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Integrale IT Sp. z o.o:

− imię (imiona) i nazwisko,

− stanowisko służbowe,

− nazwa firmy,

− adres do kontaktu,

− adres e-mail,

− numer telefonu.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów online.

6. Odbiorcy danych - przetwarzaniu Pana / Pani danych osobowych biorą udział następujące
podmioty:

− Arrow ECS sp z o.o., ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków – w zakresie przechowywania danych
osobowych na serwerze.

− hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na
serwerze skrzynki pocztowej,

− dostawca systemu mailingowego – w zakresie korzystania z systemu mailingowego,
w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych

− biuro rachunkowe – w zakresie prowadzenia księgowości, która związana jest
z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych,

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania
obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi oraz innym organom lub instytucjom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków
nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw oraz do kancelarii prawnych
świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia
naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

7. Pana/Pani Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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8. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Warsztatów online, a także
mogą być przechowywane po zakończeniu konkursu w celu rozliczenia Warsztatów online, dla
celów podatkowych, rachunkowych, związanych z roszczeniami i terminami przedawnienia,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo:

− Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych podstawa prawna: art. 21 RODO.

− Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)-podstawa prawna: art. 17
RODO

− Prawo do ograniczenia przetwarzania danych podstawa prawna: art. 18 RODO.

− Prawo dostępu do danych podstawa prawna: art. 15 RODO.

− Prawo do sprostowania danych podstawa prawna: art. 16 RODO.

− Prawo do przenoszenia danych podstawa prawna: art. 20 RODO.

10. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

12. Administrator podejmuje decyzję na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
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