
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka Prywatności dotyczy działania strony internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem URL: https://sympozjum-
tlmz.pl/  oraz  wysyłania Notyfikacji i  zakresu przetwarzanych danych. Definicje określone w  Regulaminie należy stosować 
do  Polityki Prywatności. Niniejszy dokument obowiązuje od  dnia 01 czerwca 2018r. Organizator zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Organizatorem jest: BLUE RANCH, ul. Szpaków 18, 05-807 Podkowa Leśna, kontakt@sympozjum-tlmz.pl lub 
biuro@blueranch.pl, REGON: 146748350, NIP: 5291710564;  

Jeżeli nie  zgadzasz się z  Polityką Prywatności prosimy o  niekorzystanie ze  strony internetowej oraz  rezygnację z  udziału 
w Konferencji. 

INFORMACJE OGÓLNE 
1. Szanujemy prawo do  prywatności i  dbamy o  bezpieczeństwo danych, w  tym danych osobowych. Na  etapie Rejestracji 
i przeglądania strony internetowej https://sympozjum-tlmz.pl/ używany jest protokół SSL. 
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem i Polityką Prywatności. 
3. Zakres danych jaki zbieramy: 
a) dobrowolnie wprowadzone dane osobowe na etapie Rejestracji (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, telefon komórkowy, 
stanowisko, dane firmy, data i godzina zapisu, adres IP), 
b) cookies zapisywane w urządzeniach końcowych (tzw. “ciasteczka”), 
c) logi serwera www zbierane przez operatora hostingowego. 

DANE Z REJESTRACJI 
1. Dane osobowe podane są przez  Uczestnika lub odpowiednio osobę zgłaszającą. Wypełniamy obowiązek informacyjny 
zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu. 
2. Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim. Możemy to robić wyłącznie jeśli udzieliłeś/aś zgody. 
3. Dane podane przy Rejestracji mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany w  rejestrze prowadzonym 
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

COOKIES 
1. Korzystamy z  cookies Google Analytics. Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w  szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron 
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 
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na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
2. Szczegółowe informacje odnośnie cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl 
3. Cookies wykorzystywane są na potrzeby tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Internetu 
korzystając ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Szczegółowe informacje na temat zasad 
działania Google Analtytics można znaleźć pod adresem URL: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl . 
4. Cookie mogą być wykorzystane przez  sieci reklamowe powiązane z  Google do  wyświetlenia reklam dopasowanych 
do sposobu, w  jaki osoba korzystajaca ze strony inernetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub 
czasie pozostawania na danej stronie w celu wyświetlania Tobie reklam Konferencji na innych stronach www. 
5. Możesz poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie cookies na  swoim 
urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Możesz zdecydować o tym poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wystarczy wyłączyć obsługę cookies. 

LOGI SERWERA 
1. Informacje o niektórych zachowaniach osób przeglądających naszą stronę internetową podlegają logowaniu w warstwie 
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej 
obsługi świadczonych usług hostingowych. 
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
a) czas nadejścia zapytania, 
b) czas wysłania odpowiedzi, 
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS, 
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, 
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez  użytkownika (referer link) – w  przypadku gdy  przejście do  strony 
internetowej Konferencji nastąpiło przez odnośnik, 
f) informacje o przeglądarce osoby oglądającej naszą stronę internetową, 
g) informacje o adresie IP. 
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH 
1. Dane podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 
2. Uczestnik może zgodzić się na udostępnienie danych Partnerom Konferencji (Partner Generalny, Strategiczny, Merytoryczny, 
Mecenasi i Współogranizatorzy). 

NOTYFIKACJE 

Rodzaj Notfikacji – komunikatów Sposób komunikacji 
Potwierdzenie – Rejestracji e-mail 
Zapytanie lub zapytania związane z Konferencją – e-mail, 
telefon w przypadku braku odpowiedzi na e-mail 
Wysłanie faktury proforma / faktury – e-mail 
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Informacja o zbliżającym się terminie Konferencji – e-mail, 
telefon 
Informacja o braku odnotowania płatności – e-mail, 
telefon 
Prośba o wyrażenie opinii – e-mail 

NEWSLETTER 
1. Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na informowanie o przyszłych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Nas 
(zgoda na  przesyłanie informacji handlowych) będziemy wysyłać do  Ciebie informacje o  organizowanych przez  nas 
wydarzeniach. Możesz w  każdej chwili cofnąć zgodę i  wypisać się z  newslettera. Cofnięcie zgody nie  uprawnia jednak 
do skorzystania ze zniżki lub zniżek dla uczestników poprzednich konferencji, którzy wyrazili zgodę na informowanie o nowych 
konferencjach. W przypadku cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twój adres e-mail oraz  logi pozwalające na ustalenie 
kiedy zgoda została cofnięta wyłącznie na potrzeby dochodzenia praw/rozstrzygania roszczeń. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 
Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie:  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fi zycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które stosuje się od 25 maja 2018 r., ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną („UŚUDE”), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne („Pr.Tel.”).  

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub celu 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów BLUE RANCH BARTOSZ WAWRZEŃCZYK, w tym profilowania. W takim przypadku 
BLUE RANCH BARTOSZ WAWRZEŃCZYK może przetwarzać te dane, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).  

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Pana/Pani  

prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego 
marketingu, w tym, profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 
21 ust. 2 RODO).  

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  



Podanie przez Pana/Panią danych oraz wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku niewyrażenia zgody 
lub jej cofnięcia BLUE RANCH BARTOSZ WAWRZEŃCZYK nie będzie przekazywał Panu/Pani drogą elektroniczną informacji 
handlowych i marketingowych (np. e-biuletyn/newsletter) dotyczących BLUE RANCH BARTOSZ WAWRZEŃCZYK. 


