Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się na webinar „Sandbox know‐how,
czyli co muszę wiedzieć o Sandbox Blockchain” za pośrednictwem platformy internetowej
Eventbrite (www.eventbrite.com)
RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej „RODO”)
Fundacja KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji "Cyberium" informuje, że:

Administrator
Danych

administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja KIR na rzecz Rozwoju
Cyfryzacji "Cyberium" (dalej „Cyberium”) z siedzibą w Warszawie ul. rtm.
Witolda Pileckiego 65, 02‐781 Warszawa, KRS 0000669017;

Dane
kontaktowe

w Cyberium powołana została osoba odpowiedzialna za ochronę danych
osobowych. Można się z nią skontaktować mailowo: IOD@kir.pl lub listownie
ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02‐781 Warszawa. Dane kontaktowe znajdują się
również na stronie internetowej www.kir.pl;

Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału i uczestnictwa
w webinarium „Sandbox know‐how, czyli co muszę wiedzieć o Sandbox
Blockchain” na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda osoby, której dane
dotyczą;

Kategorie
danych
osobowych

Cyberium prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych podanych
podczas procesu rejestracji na potrzeby uczestnictwa w webinarium „Sandbox
know‐how, czyli co muszę wiedzieć o Sandbox Blockchain” w tym: imię i
nazwisko, adres e‐mail, nazwa firmy;

Odbiorcy danych Twoje dane będą ujawnione podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na
zlecenie
Cyberium
platformie
internetowej
Eventbrite
(www.eventbrite.com). Należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin
platformy internetowej Eventbrite. Dane osobowe będą również ujawnione
Operatorom i Akceleratorom prowadzącym Platformę Sandbox Blockchain
(https://www.sandboxblockchain.pl/regulamin/)
Okres
przetwarzania
danych

dane osobowe, będą przetwarzane do zakończenia czynności związanych
z realizacją webinarium, z tym że w przypadku zaistnienia innych podstaw
prawnych upoważniających Cyberium do przetwarzania danych osobowych
okres ten może ulec zmianie stosownie do trwania takich podstaw;

Przekazywane
danych do
państw trzecich

w związku z wykorzystaniem platformy internetowej Eventbrite do rejestracji
uczestników dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich zgodnie
z Regulaminem platformy internetowej Eventbrite.

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój
wniosek Cyberium dostarczy kopię danych osobowych podlegających
przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania
danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe
wskazane są wyżej.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;

Automatyczne
decyzje w tym
profilowanie

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

Informacja o
wymogu
podania danych

podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rejestracji i uczestnictwa w
webinarium „Sandbox know‐how, czyli co muszę wiedzieć o Sandbox
Blockchain”. W przypadku ich niepodania nie będzie mogła być dokonana
rejestracja.

