Wykłady zoom -Informacja o przetwarzaniu danych
Przed dokonaniem zgłoszenia na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Wydarzenie będzie prowadzone na platformie Zoom, który posiada własną Politykę prywatności.
W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności Zoom, nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.
UWAGA: Przed dołączeniem do wydarzenia, prosimy o sprawdzenie ustawień aplikacji dostępowej w celu dostosowania do własnych potrzeb.
Jeżeli nie chce Pani/Pan udostępniać swojego wizerunku prosimy o wyłączenie kamery w urządzeniu, z którego Pani/Pan korzysta w czasie
uczestniczenia w wydarzeniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (dalej „OIRP” lub „administrator”),
ul. Żytnia 15 lok.16, 01-014 Warszawa.
3. Z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl lub kierując korespondencję na adres
siedziby administratora.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@oirpwarszawa.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
1) zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed podjęciem umowy – (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2) realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celu zgłoszenia/rejestracji uczestników,
informowania, promowania i opracowania relacji z organizowanych wykładów (w tym z wykorzystaniem wizerunku), prowadzenia
bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) zgoda w celach określonych w treści zgody (o ile została udzielona). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);
6. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji celu (przeprowadzenie wykładów i wydanie certyfikatów) lub okres przedawnienia roszczeń.
7. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne dla wzięcia udziału w wykładach.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla OIRP usługi oraz podwykonawcy administratora danych
(podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty
określone w przepisach prawa.
Odbiorcą danych będzie: Zoom Video Communications, Inc. - administrator platformy „Zoom”.
Odpowiednio do wyrażonych przez Państwa zgód przy rejestracji na wydarzenie, dane będą przetwarzane przez media społecznościowe
LinkedIn w ramach udostępnienia ich na profilach OIRP we wspomnianych mediach;
9. W przypadku korzystania z usług podmiotów mających siedzibę poza terytorium Europejskim Obszarem Gospodarczym, w państwie, które
nie zapewnia poziomu ochrony danych osobowych stosowanego w UE/EOG, administrator stosuje dodatkowe środki ochrony w celu
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozdziałem V RODO, w tym, m.in. Standardowe Klauzule
Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych.
Dane osobowe będą przekazywane poza EOG w zakresie usługi „Zoom”, która jest świadczona przez dostawcę z USA. Odpowiedni poziom
ochrony danych jest gwarantowany poprzez zawarcie umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne UE z firmą Zoom Video
Communications, Inc.
Zoom i ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO)
10. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie
profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
11. Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach
prawa, w tym art. 15-22 RODO, w szczególności w zakresie, w jakim ich realizacja naruszyłaby prawa innych osób lub gdy przetwarzanie
następuje w celu wywiązania się przez administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach wykonywania zadań w
interesie publicznym. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt w sposób określony w pkt 3.
12. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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