Polityka prywatności i ochrona danych osobowych (dalej „Polityka”)
1. Wstęp
Organizatorem Konferencji oraz Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie
z niniejszą Polityką jest TOC dla Edukacji Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szyprów
9D/10, 80-335 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem
KRS: 0000419447, posiadającą NIP: 5842727225, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, adres

poczty elektronicznej: maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl (dalej: “Administrator”, albo
„Organizator”).

2. Definicje
Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:
a. Dane osobowe- oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
b. Przetwarzanie Danych osobowych- oznacza operację lub zestaw operacji
wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
c. Rozporządzenie lub RODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
d. Regulamin – oznacza Regulamin Konferencji prowadzonej przez Organizatora pod
adresem: https://www.landpage.co/konferencja-myslenie-krytyczne
e. Uczestnik/ Uczestnik Konferencji - oznacza każdą osobę, która bierze udział w
Konferencji organizowanej przez Organizatora.
f.

Konferencja- oznacza konferencję organizowaną przez Organizatora online, w której może
wziąć udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa opisane w niniejszym Regulaminie.

3. Zakres zbierania Danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem,
ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub też niewłaściwym wykorzystaniem.
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Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych, poprzez podjęcie
skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony.
Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynikają ze zgody Uczestnika lub bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Uczestnika na
stronie Organizatora.
Administrator może przetwarzać następujące Dane osobowe Uczestnika biorącego udział w
Konferencji:
a. nazwisko i imię,
b. adres poczty elektronicznej,
c. adres IP.
4. Cel przetwarzania Danych osobowych
Podanie Danych osobowych jest niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w
Konferencji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji
oraz brakiem możliwości dostarczenia Uczestnikowi przez Organizatora materiałów
informacyjnych po jego zakończeniu.
Możliwe cele zbierania i przetwarzania Danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym
do udzielenia dostępu do Konferencji online, rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
przesyłania materiałów informacyjnych po rejestracji w oczekiwaniu na Konferencję, w tym
wysyłania przypomnień, oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym
prawem podatkowym.
Ponadto Administrator może nagrywać Konferencję dla osób, które nie były w stanie
uczestniczyć w nim tak, aby umożliwić im późniejszy dostęp do niego.

a. Udział w Konferencji
Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji obejmują m.in.: imię i nazwisko,
adres e-mail. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konferencji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako
informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w
związku z akceptacją Regulaminu Konferencji.
b. Cele podatkowe
W celach podatkowych, w przypadku płatnych Konferencji, Organizator może przetwarzać
niektóre podane przez Uczestnika Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane
teleadresowe oraz NIP. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
czyli prawnie uzasadniony interes Organizatora, jako że jest ono niezbędne do realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26
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lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
c. tworzenia statystyk oraz profilowanie
Administrator monitoruje jakość świadczonych przez siebie usług, ponieważ zależy mu na
spełnieniu oczekiwań Uczestników.
Dla zrealizowania tego celu, przetwarzane są dane dotyczące aktywności Uczestnika na
stronie Konferencji (np. odwiedzane przez Uczestnika strony i podstrony Konferencji, ilość
czasu spędzonego na stronie, adres IP Uczestnika, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane
dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzysta Uczestnik).
Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji
przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin
Uczestnika na stronie Organizatora.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu Uczestnikom korzystania z
usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną oraz na poprawie
funkcjonalności tych usług.
d. Pliki cookies i profilowanie
Na stronie, na której przeprowadzana jest Konferencja wykorzystywana jest technologia
przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu
Uczestnika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).
Podczas wizyty Uczestnika na stronie Konferencji mogą być automatycznie zbierane dane
dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Uczestnik został
odesłany do witryny Organizatora, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP,
identyfikatora Uczestnika, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo
Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia,
za pomocą którego następuje dostęp do strony Konferencji.
Pliki cookies wykorzystywane na stronie, na której przeprowadzana jest Konferencja nie są
szkodliwe ani dla Uczestnika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego
przez Uczestnika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi
Uczestnika podczas korzystania ze strony Konferencji. W ramach działalności marketingowej
Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują na stronie Konferencji
pliki cookie:
1. Google LLC,
2. Facebook Ireland Limited.
Więcej informacji na temat plików cookies ww. podmiotów znajduje się w ich politykach
prywatności.

5. Możliwi odbiorcy Danych osobowych Uczestników:
Dane Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na
zlecenie Administratora m.in. :
a. dostawcom usług IT,

3

b. agencjom marketingowym, partnerom marketingowym i dostawcom platform
marketingowych,
c. podmiotom przetwarzającym i koordynującym realizację płatności;
d. dostawcom usług w chmurze,
e. konsultantom, prawnikom, księgowym i innym dostawcom usług profesjonalnych,
f. podmiotom powiązanym z Administratorem osobowo i kapitałowo, które pomagają mu
świadczyć usługi lub realizują zadania z zakresu przetwarzania danych w jego imieniu,
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem
umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Administrator udostępnia także Dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli
zwrócą się do niego w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być m.in.
jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Administrator współpracuje także z partnerami zewnętrznymi pomagającymi mu doskonalić
usługi i produkty, bądź korzystającymi z narzędzi biznesowych, takimi jak Facebook (Pixel),
Google.

6. Okres przechowywania Danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat po dacie przeprowadzenia
Konferencji, na którą Uczestnik się zapisał. Niektóre z Danych osobowych mogą jednakże być
przechowywane dłużej, na wypadek obrony roszczeń prawnych. Powyższe Dane osobowe
będą przechowywane do wygaśnięcia terminów ustawowych.
Administrator gwarantuje, że Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane przez okres
dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach
Administratora. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały
opisane w pkt. 4 Polityki.
7. Wgląd i poprawianie przechowywanych Danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Danych osobowych, Uczestnikowi
przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia Danych osobowych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu,
jeżeli uprzednio Uczestnik wyraził taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez
Administratora Danych osobowych Uczestnika.
Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16
– 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@mysleniekrytyczne.edu.pl..
Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą zrealizowane w możliwie najkrótszym
czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze) czas realizacji
może ulec wydłużeniu. W każdym jednak przypadku, w ciągu jednego miesiąca Uczestnik
zostanie poinformowany o działaniach, które podjął Administrator w celu zrealizowania
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zgłoszenia.

8. Komunikacja
Administrator może się komunikować z Uczestnikiem za pomocą informacji systemowych,
powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media.
Uczestnik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez
przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
wskazany na wstępie Polityki.
Administrator przechowuje korespondencję z Uczestnikiem w celach statystycznych oraz jak
najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć
reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do
komunikacji z Uczestnikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
Gdy Uczestnik kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np.
złożenia reklamacji) Administrator może ponownie zwrócić się do Uczestnika o przekazanie
danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem
potwierdzenia tożsamości Uczestnika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie.
Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały
przekazane przez Uczestnika, i na których przetwarzanie Uczestnik wyraził zgodę. Podanie
tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub
uzyskania informacji, które interesują Uczestnika.
9. Bezpieczeństwo
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak
m.in.:
a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b. certyfikat SSL na stronach www, na których organizowany jest przeprowadzana
Konferencja.
10. Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z
następujących ważnych powodów:
a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych
osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki lub prawa i
obowiązki Uczestnika;
b. rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem
technologii internetowej, w tym stosowaniem/wdrożeniem nowych rozwiązań
technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
Administrator każdorazowo umieści na stronie Konferencji informa cję o zmianach w Polityce.
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Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Uczestnika
zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz
określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Uczestnika
zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie
informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia: 21.10.2020 r.
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