
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 w szczególności takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, nip, adres e-mail, numer telefonu 

przetwarzane będą w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w webinarium organizowanym przez Inelo Polska 

Sp. z o.o. 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 organizowanego wydarzenia). Dane osobowe będą 

przetwarzane także w celu zapytania Państwa o poziom zadowolenia z wydarzenia, 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.  

Podczas korzystania z webinarium nazwa użytkownika widoczna jest dla wszystkich innych uczestników 

webinarium. Nazwa użytkownika będzie widoczna również w przypadku, kiedy będziecie Państwo zadawać pytania 

za pośrednictwem czatu. Może być też tak, że prowadzący szkolenie zacytuje pytanie zadane przez użytkownika, co 

oznacza, że na nagraniu z webinarium widoczna będzie nazwa użytkownika, zdjęcie (w zależności od tego, jak 

użytkownik będzie się identyfikować) oraz treść zadanego pytania, z kolei nagrania mogą być umieszczane w trybie 

publicznym za pośrednictwem stron internetowych Administratora, portali społecznościowych oraz 

streamingowych (np. Facebook, YouTube, Linkedin). Zapisanie się na wydarzenie, wzięcie udziału w wydarzeniu 

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 

przetwarzaniu, o którym mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.  

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. Zgodnie z art. 21 RODO, jeśli proces przetwarzania danych osobowych oparty jest na 

przesłance prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją. 

3. Udostępnianie danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane 

z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy platform wideokonferencyjnych, dostawcy usług 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. W przypadku umieszczania filmów/nagrań z prowadzonych webinariów za pośrednictwem stron 

internetowych Administratora, portali społecznościowych oraz streamingowych (np. Facebook, YouTube, Linkedin) 

odbiorcami danych (dot. w szczególności użytkowników, których pytania zostaną zacytowane podczas webinarium 

i będą widoczne na nagraniu) będzie szeroki katalog osób ze względu na specyfikę przetwarzania (umieszczanie 

filmów w trybie publicznym).  

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  

Z uwagi na fakt korzystania przez Administratora z portali społecznościowych, streamingowych dane osobowe mogą 
być przetwarzane przez podmioty, których organy właścicielskie mogą przetwarzać dane na terenie państw trzecich, 
z tym, że proces przetwarzania odbywa się na zasadach określonych w politykach prywatności tych podmiotów 
dostępnych pod adresem:  

• https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/  

• https://www.facebook.com/about/privacy 

• https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 

8. Obowiązek lub dobrowolność przetwarzania danych 



Ze względu na fakt, iż uczestnictwo w webinarium jest dobrowolne, podanie danych osobowych również ma 

charakter dobrowolny, jednocześnie niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w wydarzeniu (ze względu na 

prawnie uzasadniony interes leżący po stronie administratora).  

9. Dodatkowe informacje  

Dodatkowe informacje w przedmiocie tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe dostępne są na stronie 

internetowej inelo.pl w zakładce „Informacje o RODO”.  

 


