POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych, które zostały przekazane podczas rejestracji w serwisie
webinaria.proidea.pl jest: Proidea sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651
Kraków, KRS 0000448243.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
webinaria@proidea.org.pl lub telefonicznie 506 689 477. Kontakt telefoniczny dostępny jest
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 – 18:00
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2018 r.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe gromadzimy jednorazowo, podczas uzupełniania formularza zamówienia
dostępnego w serwisie webinaria.proidea.pl https://webinaria.proidea.pl/.

Twoje dane osobowe
Ze względu na sposób świadczenia usług przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś:
ABONENTEM: pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu odpowiednie przepisy
przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem serwisu webinaria.proidea.pl zawarła z
nami umowę uprawniającą w danym okresie do uczestnictwa we wszystkich WEBINARIACH
(naszych szkoleniach) i dostępu do ARCHIWUM (zbiór zapisów audio/video WEBINARIÓW).
KLIENTEM: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający
osobowości prawnej, któremu odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, która za
pośrednictwem webinaria.proidea.pl zawarła z nami umowę uprawniającą określoną osobę
lub osoby fizyczne do uczestnictwa w pojedynczym, określonym WEBINARIUM.
UCZESTNIKIEM: abonent lub klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana
przez nich jako uprawniona do uczestnictwa z ich ramienia odpowiednio w WEBINARIACH
lub WEBINARIUM, korzystający z serwisu webinaria.proidea.pl.
UŻYTKOWNIKIEM: będący osobą fizyczną ABONENT, KLIENT, UCZESTNIK oraz każda
inna osoba fizyczna korzystająca z serwisu webinaria.proidea.pl.

Podczas uzupełniania formularza zamówienia w serwisie webinaria.proidea.pl gromadzimy
jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i wykonania umowy
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o świadczenie usług w zakresie dostępu do WEBINARIÓW, tj.


Imię i nazwisko UŻYTKOWNIKA, a w przypadku UŻYTKOWNIKA, który
reprezentuje osobę prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej,
lecz wyposażony w zdolność prawną, pełną nazwę tej osoby lub podmiotu;



Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ABONENTA lub KLIENTA;



Adres kontaktowy e-mail ABONENTA lub KLIENTA oraz UCZESTNIKÓW;



Adres UŻYTKOWNIKA, a w przypadku UŻYTKOWNIKA, który reprezentuje osobę
prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz wyposażony w
zdolność prawną, adres siedziby tej osoby lub podmiotu;



Informacja, czy UŻYTKOWNIK zamierza uzyskać dostęp do pojedynczego
WEBINARIUM, czy też – jako ABONENT – do wszystkich WEBINARIÓW
organizowanych w określonym okresie czasu;



Liczbę UCZESTNIKÓW, którzy mają uzyskać dostęp do WEBINARIUM lub
WEBINARIÓW na podstawie umowy zawartej pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a
PROIDEA;



W przypadku wyboru dostępu w modelu abonamentowym – okres dostępu do
WEBINARIÓW;



W przypadku wyboru dostępu w modelu jednorazowym – WEBINARIUM, którego
dotyczy zamówienie.

Dodatkowo Twój adres e-mail, jeśli jesteś UCZESTNIKIEM będziemy przetwarzać celem
realizacji usługi w zakresie dostępu do ARCHIWUM.

Usługa newsletter
Jeśli jesteś UŻYTKOWNIKIEM na Twój adres e-mail w ramach usługi newsletteru będziemy
również przesyłać informacje handlowe które dotyczą nas, naszych partnerów oraz serwisu
webinaria.proidea.pl.
Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania od nas newsletterów, korzystając w
tym celu z hiperłącza (linku) zawartego w każdym przesłanym newsletterze. Możesz również
zrezygnować
przesyłając
wiadomość
pocztą
elektroniczną,
na
adres
webinaria@proidea.org.pl.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je,
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gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie webinaria.proidea.pl.

Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzany w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak
profilowania.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis webinaria.proidea.pl
przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty
elektronicznej (webinaria@proidea.org.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany
powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich
poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją
tożsamość.

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do
uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:


cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe,



jakie dane osobowe przetwarzamy;



komu przekazujemy Twoje dane osobowe;



jak długo będziemy przechowywać Twoje dane;



przysługujące Ci prawa: prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, prawo do
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do
przenoszenia Twoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką
kopię wydamy Ci bezpłatnie.
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Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak
nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub
uzupełnienia danych.

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych
zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:


gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy
to twierdzenie;



gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz
ograniczenia ich przetwarzania;



gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;



gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na
Twoją szczególną sytuację – na czas oceny, czy nasz interes w dalszym
przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających
Twój sprzeciw.

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe
zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:


Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy;



wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie
istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;



wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną
sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny,
albo gdy wniosłeś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów
marketingowych;



przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;



dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się przez nas z obowiązku
prawnego.
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Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją
szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas
dla celów marketingu bezpośredniego.

Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci
przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i
powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej
strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu
administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych
osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem
popełnienia domniemanego naruszenia prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni
pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy
świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT
lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje
dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w
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serwisie.

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane zostały prawidłowo zabezpieczone przed przypadkowym lub
niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym
ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

Cookies
Serwis webinaria.proidea.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie informacji na temat urządzeń, z których
korzystają użytkownicy serwisu.
Pliki cookies serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia
Twojej przeglądarki na to pozwalają. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz
wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu
będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.
Urządzenia, na które pobrano cookies, przesyłają nam następujące informacje o Twojej
aktywności: typ i ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, data i godzina wizyty w
serwisie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny nr IP oraz strona, z której nastąpiło wejście do
serwisu.
Przetwarzamy te informacje wyłącznie w celach statystycznych i w celu analizy zachowań
korzystających z serwisu użytkowników.
Na podstawie danych zebranych przez cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej
tożsamości.
Poinformujemy Cię o wykorzystywanych w serwisie cookies poprzez wyświetlenie
odpowiedniego okna dialogowego na stronie serwisu. Dalsze korzystanie przez Ciebie z
serwisu będziemy rozumieć jako akceptację korzystania z cookies, chyba że obsługę plików
cookies wyłączyłeś w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Pliki cookies zapisywane są przez serwer na Twoim komputerze. Plik cookie zawiera zwykle
nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności", a także indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Nasz serwis może wykorzystywać zarówno sesyjne pliki cookies – tj. pliki, które istnieją
wyłącznie w czasie trwania sesji przeglądarki, jak i stałe pliki cookies – tj. pliki, które istnieją
również po zakończeniu sesji przeglądarki.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów; wirusy nie mogą przedostać
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się do komputerów użytkowników tą drogą.
Za pośrednictwem serwisu webinaria.proidea.pl mogą być przesyłane cookies osób trzecich,
na przykład firm pomagających nam w opracowywaniu statystyk dotyczących korzystania z
serwisu. Ponadto w związku z tym, że w serwisie webinaria.proidea.pl zamieszczane są
reklamy, za pośrednictwem serwisu mogą być przesyłane pliki cookies osób trzecich, mające
na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Tajemnica telekomunikacyjna
Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.
Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w
przypadkach określonych w szczególnych przepisach.
Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych
z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub
nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności wydają Ci się niejasne,
chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności
prosimy kierować pocztą elektroniczną webinaria@proidea.org.pl lub pocztą tradycyjną (na
adres wskazany powyżej).

Zmiany Polityki Prywatności
Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności,
jeżeli dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym.
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