
Obowiązek informacyjny 

 

1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 („RODO”), 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie HR z siedzibą w 

Warszawie (01-864), przy ul. J. Kochanowskiego 49, Warszawa, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego za nr KRS 0000738519, NIP: 1182176425, REGON: 380653325 (dalej, 

„Administrator”).  

 

2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 

pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez wiadomość e-mail na adres: 

kontakt@HRStowarzyszenie.pl 

 

3. Pani/Pana dane osobowe wymagane do zapisu na konferencję w postaci imienia, nazwiska, 

stanowiska, firmy oraz adresu e-mail  przetwarzane są przez Administratora w celu 

przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji konferencji w dniu 03.03.2021 (dalej, 

„Konferemcja”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  

 

4. Podanie danych osobowych wymaganych do zapisu na Konferencji jest dobrowolne, jednakże 

brak podania danych spowoduje, iż Administrator nie będzie mógł  zarejestrować Pani/Pana na 

Konferencji i nie będzie Pani/Pan mógł uczestniczyć w Konferencji.  

 

5. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, wskazane wyżej dane przetwarzane będą 

również na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych 

Administratora, w tym między innymi informacji o otwartych spotkaniach, wydarzeniach, 

szkoleniach.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO na 

podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celach informacyjnych, 

promocyjnych lub marketingowych Administratora, w szczególności, na stronach 

internetowych i w serwisach społecznościowych Polskiego Stowarzyszenia HR, jak również w 

 
1 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). 



prasie, telewizji, sieci Internet, ulotkach, materiałach promocyjnych drukowanych lub 

elektronicznych lub we wszelkich innych mediach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

 

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej jest dobrowolne i nie jest 

wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy. Udzieloną zgodę można w każdym 

czasie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

   

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): 

operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów 

sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, operatorzy płatności, podmioty księgowe i 

audytorskie. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uczestniczącym w 

realizacji Konferencji, w szczególności firmie Benefit Systems S.A., z siedzibą w Warszawie, 

Pl. Europejski 2, firmie DailyFruits S.C., z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, firmie 

Lux Med. Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21C, Związkowi Przedsiębiorców i 

Pracodawców, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33 („Partnerzy”) oraz „koalicji 

Bezpieczni w Pracy” (Koalicja), który to projekt jest realizowany na zlecenie firm: CWS Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, PW Krystian Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze, TenCate Protect 

BV z siedzibą w G. van der Muelenweg 2, 7443 RE Nijverdal, ,DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie., w celu realizacji Konferencji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana 

zgody, Pani/Pana dane osobowe podane przy rejestracji oraz dane w postaci wizerunku zostaną 

udostępnione Partnerom w celach marketingowych.  

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach 

określonych w pkt 5 lub 6 powyżej, przez okres niezbędny do realizacji tych celów, nie dłużej 

jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych 

wynikających z przepisów prawa. 

 



12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

13. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

14. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00; 

elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na stronie https://uodo.gov.pl  

 

15. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Profilowanie oznacza dowolną 

formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w 

szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej 

sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

16. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może 

Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób określony  w pkt. 2. 

 

17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

https://uodo.gov.pl/

