Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest Inelo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
43-300, ul. Karpacka 24/U2b (dalej INELO). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie
kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na
adres e-mail: iod@inelo.pl
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna
Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane będą w celu
umożliwienia Państwu wzięcia udziału w konferencji „Nowy ład transportowy 2022 – sprawdź czy jesteś gotowy”.
Podanie powyższych danych osobowych pozwoli na zapewnienie z Państwem sprawnej komunikacji w związku
z organizacją danego wydarzenia (np. podejmowanie czynności przetwarzania takich jak: rejestracja uczestników,
przesyłanie materiałów i informacji dotyczących organizowanej konferencji). Dane osobowe będą przetwarzane
także w celu zapytania Państwa o poziom zadowolenia z przeprowadzonej konferencji, a także nawiązania lub
utrwalania współpracy z Państwem (w celach marketingu bezpośredniego – zgodnie z Motywem 47 RODO).
W przypadku wystąpienia roszczeń, celem przetwarzania może być ustalenie, dochodzenie i obrona przed
ewentualnymi roszczeniami.
W przypadku, kiedy będziecie Państwo uczestnikami konferencji stacjonarnej, Administrator będzie przetwarzać
Państwa wizerunek, ponieważ konferencja będzie utrwalana za pomocą zdjęć oraz filmów, które mogą być
umieszczane za pośrednictwem stron internetowych Administratora, portali społecznościowych (Facebook,
Linkedin), prasy. Konferencja będzie także transmitowana online w czasie rzeczywistym.
Zapisanie się na konferencję będzie rozumiane przez Administratora jako wyraźne działanie potwierdzające, że
osoba fizyczna, której przetwarzanie dotyczy zaakceptowała treść niniejszej klauzuli informacyjnej RODO, w tym nie
sprzeciwia się utrwalaniu własnego wizerunku w związku z organizacją wydarzenia (odniesienie się do wizerunku
dotyczy osób uczestniczących w konferencji stacjonarnej).
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) dalej RODO.
3. Udostępnianie danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia
technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe). Przetwarzają oni dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. W przypadku wystąpienia roszczeń, dane osobowe
mogą być przekazywane podmiotom świadczącym pomoc prawną.
4. Okres przechowywania
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie będzie już konieczne do
realizacji celów, dla których zostały zebrane lub jeśli upłynęły okresy przedawnienia roszczeń.
5. Przysługujące prawa na gruncie RODO
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane
Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
b) sprostowania swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

c) usunięcia swoich danych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO;
przesłanki wyłączające możliwość spełnienia żądania usunięcia danych przewidziane są w art. 17 ust. 3
RODO);
d) ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie
przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane
w zakresie przechowywania będąc jednocześnie w zgodzie z art. 18 ust. 2 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie
odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania);
f) prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane
osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw
i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Osoby, których przetwarzanie dotyczy mogą realizować ww. prawa, składając wniosek za pośrednictwem danych
kontaktowych Inspektora Ochrony Danych. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie
miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych
w związku z realizacją ww. praw.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby
informacje na temat Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby
wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
7. Przekazywanie danych do państw trzecich
Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG). W przypadku doboru podmiotów przetwarzających Administrator dokonuje wnikliwej
weryfikacji w zakresie transferu danych osobowych, a także w przedmiocie stosowania przez te podmioty
właściwych zabezpieczeń. Niektóre z podmiotów przetwarzających zastrzegają, iż może dojść do przetwarzania
danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w kontekście przechowywania danych na
serwerach zlokalizowanych w państwie trzecim). Niemniej jednak na transfer danych do państwa trzeciego możemy
zezwolić gdy będziemy mieć do tego podstawy prawne, w tym odbiorcom, którzy znajdują się w kraju, który
zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, lub w ramach innych procedur, które spełniają
wymagania UE dotyczące przekazywania danych osobowych przetwarzającym dane poza EOG, w szczególności na
podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46
ust. 2 lit. c RODO.

