
 

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych na potrzeby wydarzenia pn. "CE 

Responsible - Cykl warsztatów dla NGO'sów i altru-biznesu” 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny 25-663 

Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6 (dalej: KPT).  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy 

Panią/Panem, a administratorem (KPT), dotyczącej wzięcia udziału w wydarzeniu "CE 

Responsible - Cykl warsztatów dla NGO'sów i altru-biznesu";  

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów administratora, w 

szczególności zapewnienia bieżącej komunikacji, zorganizowaniem wydarzenia, 

zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony 

roszczeń.  

c. Art. 6 ust. 1 lit a) RODO. tj. w celu marketingowym (wysyłania drogą elektroniczną 

informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez KPT), w przypadku 

dobrowolnie wyrażonej zgody.  

3. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez 

KPT oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować 

Inspektorem Ochrony Danych mailowo: iod@technopark.kielce.pl lub listownie na adres KPT - 

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w 

organizowanym przez KPT wydarzeniu. 

5. Odbiorcami danych są Live Webinar., z siedzibą w USA (dostawca rozwiązań do 

telekonferencji). Przetwarzane dane nie będą udostępnianie innym podmiotom zewnętrznym, 

z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 

(przeprowadzenie telekonferencji - do czasu zakończenia jej obsługi, marketing - do czasu 

wycofania zgody marketingowej), z uwzględnieniem wymagań przepisów prawa 

(przechowywanie w celach archiwalnych i dowodowych).  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie 

usługi "Live Webinar", która jest świadczona przez dostawcę z USA. Odpowiedni poziom 

ochrony danych jest gwarantowany poprzez przystąpienie firmy Live Webinar. poprzez 

zawarcie umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne UE.  

8. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.  

9. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania w zakresie art. 15-22 RODO.  

10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest 

niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


