EZRA UKSW sp. z o.o.
Ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
biuro@ezrauksw.pl
NIP: 7010819366
REGON: 380016423

KLAUZULA INFORMACYJNA - webinar
1. Administratorem

danych

osobowych

jest

EZRA

UKSW

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie, ul. G. Daniłowskiego, REGON: 380016423, NIP:
7010819366, adres email: biuro@ezrauksw.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przez
adres e-mail: iod@ezrauksw.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z:
➢

z wykorzystaniem danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywania
informacji handlowych na adres e-mail, – pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody
przez uczestnika na powyższe – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1
lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes ADO.

➢

z korespondencją mailową – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

➢

statystyk organizowanych szkoleń/webinariów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Możemy udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na nasze zlecenia lub w
naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, usług IT,
hostingu usług poczty e-mail. dane nie będą udostępniane w celach marketingowych
podmiotów trzecich.
5. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją webinaru będą przetwarzane
momentu

skorzystania

przez

Uczestnika

z

praw

prowadzących

do

do

zaprzestania

przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania zgody na ich przetwarzanie, jeśli na tej
podstawie są one przetwarzane, oraz do czasu kiedy ustanie cel, dla którego są przetwarzane.
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia
zgłoszenia Uczestnika.
7. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się z administratorem pisemnie lub mailowo (adresy podane w pierwszym
akapicie klauzuli informacyjnej).
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
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