KLAUZULA INFORMACYJNA
PRELEGENCI/SPEAKERZY/PROWADZĄCY
Pipeline Media
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych.
I.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa Pipeline Media sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
(dalej: iSA lub ADO)
Adres

al. Grunwaldzka 427B

Numer KRS

0000588009

Kod pocztowy

80-309

Miasto Gdańsk

Numer NIP

9571083194

Numer REGON

363572442

DANE KONTAKTOWE:
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji
obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres siedziby: Pipeline Media Sp.
z o.o. ul. aleja Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk lub wysyłając email na adres team@pipelinesummit.com
albo poprzez przesłanie wiadomości e-mail na inne adresy kontaktowe wskazane na stronie WWW pod
adresem https://www.pipelinesummit.com/contact.html.(dalej: ADO lub Infoshare)
II.

ZAKRES STOSOWANIA
Zastosowanie: umowy zawarte przez podmiot danych z ADO lub oświadczenia złożone przez podmiot
danych do ADO w związku z udziałem w organizowanych przez ADO wydarzeniach jako
prelegent/speaker.

III.

IV.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.

Pani/Pana dane zostały udostępnione spółce w związku z wykonywaniem umowy łączącej ADO z
Panią/Panem lub w wyniku złożenia oświadczenia, których przedmiotem jest udziała Pani/Pana w
wydarzeniach organizowanych przez ADO, jako prelegent/prowadzący/speaker .

2.

ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię/imiona i nazwisko,
ew stanowisko, nazwa firmy, podmiotu z ramienia którego Pani/Pan występuje, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie w przypadku osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej numer PESEL
DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji
obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres e-mail iod@infoshare.pl
lub na adres pocztowy ADO.
V.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania w tym:
a) w celu realizacji umowy łączącej ADO z prelegentem w tym oświadczenia złożonego przez
prelegenta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) gdy jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za
które ADO uznaje, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska

c)

VI.

teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a
ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami;
w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO wynikających z obowiązujących
przepisów prawa w szczególności dot. obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) RODO.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, tradycyjny przez upoważnione do tego zgodnie z
przepisami przez ADO osoby.
VII.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa:
1. w punkcie V.1.a) - będą przetwarzane w tym przechowywane przez czas realizacji i obowiązywania
łączącej ADO z Panią/Panem umowy współpracy lub okresu udzielenie licencji, wynikającego ze
złożonego oświadczenia;
2. w punkcie V.1.b) – będą przetwarzane/przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z
przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy ADO, a
Panią/Panem, tj. przez okres przedawnienia się potencjalnych roszczeń;
3. w punkcie V.1.c) – będą przetwarzane/przechowywane przez czas określony obowiązującymi
przepisami prawa w szczególności w zakresie archiwizowania dokumentacji dla celów podatkowych.
VIII.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Przetwarzane przez Infoshare dane osobowe nie będą, co do zasady przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W przypadku zaistnienia
konieczności przekazania danych poza EOG, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przekazanie
nastąpi w oparciu o przesłanki legalności określone w rozdziale 5 rozporządzenia w artykule 45 i 46 RODO.
IX.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
2. Ma Pani/Pan ma prawo do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ADO w odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania
w postaci uzasadnionego interesu administratora.
3. Ma Pani/Pan ma prawo do otrzymania dostarczonych do Infoshare danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
4. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.

X.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek realizacji
umowy zawartej przez ADO Panem/Panią lub złożonego przez Panią/Pana Oświadczenia.

XI.

AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE

Nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
XII.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione ADO bezpośrednio przez Panią/Pana w toku prowadzonych
rozmów, przed zawarciem umowy lub złożeniem oświadczenia.

