Polityka prywatności i plików Cookie

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych 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), Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej zwane „RODO”,
realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji,
przekazujemy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

§1 Definicje

1. Agencja – HESO S.C.
ul. Staniewicka 14/103
03-310 Warszawa
NIP: 527-278-17-06
2. Organizator – Dell sp. z o.o.
ul. Inflancka 4a
00-189 Warszawa
NIP: 526-020-67-12; REGON: 010562374;

3. Serwis – strona internetowa zawierająca informacje o organizowanym przez Agencje
wydarzeniu oraz formularz zgłoszeniowy pozwalający na podanie przez Użytkowników
swoich danych w celu wyrażenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu.
4. Użytkownik – osoba, która poprzez sieć Internet odwiedza Serwis
5. Polityka Prywatności – zapisy i postawienia tego dokumentu dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Agencje oraz wykorzystywania plików
tymczasowych „Cookies” poprzez Serwis.
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
7. Administrator Danych Osobowych – zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administrator
oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych.
8. Dane Osobowe – zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO dane osobowe oznaczają informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której
dane dotyczą”).

§2 Przetwarzanie danych

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 243 z późn. zm.) i przepisów prawa dotyczących przetwarzania Danych
Osobowych, w tym RODO, Agencja wprowadzą Politykę Prywatności.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Agencja. Wszelkie Dane Osobowe,
które Użytkownik poda przy użyciu Serwisu lub w korespondencji z Agencją, są
przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede
wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz
RODO.
3. Agencja może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników
innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
4. W celu organizacji wydarzeń przez Agencje, dane Użytkowników będą powierzane w
szczególności Organizatorowi oraz następującym podmiotom:
a. KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127720, kapitał
zakładowy: 12 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP
6792736374, REGON 356564787.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
6. Agencja zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich
zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa.
7. Agencja przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu
niezbędnym do organizacji wydarzenia. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody,
którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może
przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli
Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Do danych osobowych zbieranych przez Agencję mają bezpośredni dostęp jedynie
upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Agencji oraz uprawnione osoby
zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

§3 Pliki tymczasowe „Cookies”

1. Agencja za pomocą Serwisu wykorzystuje pliki tymczasowe „Cookies” (ciasteczka),
czyli niewielkie zaszyfrowane informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
2. Pliki tymczasowe „Cookies” mogą być odczytywane przez Serwis. Informacje zapisane
w plikach tymczasowych oraz możliwość ich odczytu wykorzystywana jest w celach
statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego Serwisu, a w szczególności utrzymania
sesji po zalogowaniu.
3. Pliki tymczasowe „Cookies” nie są wykorzystywane do identyfikacji lub przechowywania
danych osobowych Użytkownika.
4. Agencja informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików tymczasowych
„Cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Agencja wskazuje także, że pliki tymczasowe „Cookies” mogą być przez
Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Serwis, poprzez:
a. odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
b. programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi
dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
c. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
d. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

7. Agencja informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików tymczasowych
„Cookies” na urządzeniu końcowym może spowodować ograniczenia funkcjonalności
Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików tymczasowych
„Cookies” w trakcie korzystania z Serwisu.

§4 Dane zawarte w logach systemowych

1. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami
realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową
obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
2. W ramach logów systemowych są rejestrowane nr IP komputerów Użytkowników
Serwisu.

§5 Inne

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Agencje Polityki
Prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@heso.pl.
2. Polityka Prywatności znajduje się w Serwisie oraz w siedzibie Agencji.

