Zasady przetwarzania danych osobowych
Ze względu na obowiązki wynikające z 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)(„RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa
danych osobowych.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu powyżej jest Domański Zakrzewski Palinka
Sp.k. („DZP”; adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa). DZP przetwarza dane osobowe w celu:
- wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną, czyli umożliwienia Państwu wzięcia udziału w
webinarze, na który się Państwo zapisują – na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
pomiędzy Państwem a DZP, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane będą przetwarzane do
momentu zakończenia webinaru i ewentualnej wysyłki materiałów z webinaru na Państwa adres mailowy;
- wysyłki newslettera, w ramach prawnie uzasadnionego interesu DZP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy świadczące dla DZP wparcie IT, w tym firma
Microsoft utrzymująca platformę webinarową, z której korzystamy. Dane mogą zostać również przekazane
do firmy Hogart sp. z o.o. jako jednego z organizatorów wydarzenia. Z polityką prywatności Microsoft
możecie Państwo zapoznać się klikając w link na dole strony. Microsoft jest firmą amerykańską, a transfer
danych do tej firmy zabezpieczony jest umową międzynarodową pomiędzy Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi, tzw. „Privacy Shield”, do którego Microsoft przystąpił. Więcej o Privacy Shield można
dowiedzieć się pod adresem: https://www.privacyshield.gov/.
Mają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W tym celu prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych DZP pod adresem email: iod@dzp.pl
Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w webinarze. Podanie danych do
wysyłki newslettera jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością otrzymywania
newslettera DZP.
Pytania dotyczące ochrony prywatności w DZP można kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres:
iod@dzp.pl.

