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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych jest Neo-Vinci sp. z o.o., zwana dalej Administratorem. 

 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu marketingu 

bezpośredniego, informowania o konferencjach oraz różnych projektach realizowanych przez 

Administratora, w tym projektach realizowanych na rzecz partnerów Administratora i osób, na rzecz 

których Administratora świadczy usługi marketingowe. 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO. 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Administratora. 

 

5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora dostępu do 

dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w 

zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności RODO. 

 

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 

profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, 

danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, 

w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych 

danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

8. Podanie danych osobowych w celu określonym w punkcie 2 jest dobrowolne. 
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9. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym operatorom platform realizujących 

webinar, podmiotom świadczącym usługi hostingu, kontrahentom Administratora w celu 

wykonywania przez Administratora działalności gospodarczej, operatorom płatności, podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym księgowe i prawne. Dane osobowe mogą być 

również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa. 

 


