Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako Uczestnika Spotkania Pipeline 2021 jest:
Pipeline Media Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, budynek Olivia
Four KRS 0000598388, NIP: 9571082194, REGON: 363572442, dalej Administrator.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, który dostępny jest pod adresem
e-mail: iod@infoshare.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji przez Administratora usługi w postaci organizacji serii spotkań branżowych w
obszarze sprzedaży B2B online, w celu rejestracji, weryfikacji, identyfikacji uczestnika
Spotkania

w

tym

z

wykorzystaniem

platformy

do

komunikacji

zdalnej

https://www.livewebinar.com / na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
b) marketingu produktów i usług Organizatora, na podany w trakcie rejestracji na dane
Spotkanie adres e-mail, w tym w postaci informacji handlowej oraz w ramach publikacji
nagrań z webinarów w sieci internet mogących zawierać dane osobowe Uczestnika w
przypadku udziału w czacie - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
c) realizacji usługi newslettera Organizatora zawierającego informacje o wydarzeniach z
branży IT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
d) realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną w postaci nadania dostępu celem udziału
w Spotkaniu online na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO
e) realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną w postaci nadania dostępu do kanału
komunikacyjnego SLACK celem udziału w społeczności Pipeline Summit online - na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt b RODO moderowanego przez Partnera Administratora - NSCG Sp. z o.o.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom:
-

upoważnionym pracownikom i współpracownikom Pipeline Media Sp. z o.o.;

-

podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Pipeline Media Sp. z o.o. w tym:
usługi prawne, informatyczne, marketingowe, statystyczne, analityczne oraz
Inspektorowi Ochrony Danych;

-

Partnerom Spotkań Pipeline 2021;

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci: adresu Email, Nickname, Imię i Nazwisko, Numer
telefonu, Kraj, ulica, miasto, stan/województwo, Stanowisko i Nazwa firmy; Branża; Lata
doświadczenia w sprzedaży B2B online; Zdjęcie profilowe oraz Wizerunek będą
przetwarzane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji usługi tj. operatorowi platformy do komunikacji zdalnej dostępnej pod adresem
https://www.livewebinar.com / tj. RTCLab sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska. Zasady i
wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności
https://www.livewebinar.com/legal/privacy
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu:
a) wzięcia udziału przez Uczestnika w Spotkaniu, na które się zarejestrował,
b) wycofania przez uczestnika zgody na przetwarzanie podanych danych w celach wskazanych
w ust. 3 lit. b i c Klauzuli.
c) z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6(1) (f)) w celu
odpierania lub dochodzenia roszczeń

przez okres trwania wymagalności ewentualnych

roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie
wskazanym w ust. 3 lit. a niniejszej Klauzuli jest warunkiem udziału w Spotkaniu
organizowanym przez Administratora.
9. Przetwarzane przez Pipeline dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) w odniesieniu
do RTCLab sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy czym przetwarzanie to jest oparte o
stosowną umowę, spełniającą warunki art.28 RODO.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
personalizowania marketingu usług i produktów kierowanych do Pani/Pana, a konsekwencją
takiego przetwarzania będzie spersonalizowana reklama usług i produktów Organizatora

przesyłana na podany adres e-mail i numer telefonu. Dane osobowe mogą służyć do
podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania na podstawie informacji
gromadzonych za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii, zgodnie z Klauzulą
Użytkownika stron WWW.

Gdańsk, dnia 12.04.2021r.

