
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
podczas szkolenia on-line  

 
Spełniając obowiązek wynikający z art.13 RODO informujemy, w jaki sposób będą 

przetwarzane dane osobowe uczestniczących Prelegentów, Uczestników, Pracowników 
Organizatora podczas konferencji organizowanej w trybie on-line 

 
 

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.). 

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wyznaczonego inspektora ochrony danych e-
mail: iod@marr.pl lub listownie pod adresem: IOD MARR S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 
Kraków 

Polityka prywatności serwisu internetowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
dostępna jest pod adresem https://www.marr.pl/wp-content/uploads/2019/11/Polityka-
prywatno%C5%9Bci-strony-MARR.pdf 
 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  

2.1. Administrator przetwarza dane w celach statutowych, wypełnienia obowiązków 
prawnych, przygotowania i realizacji umów, prawnie uzasadnionych interesów dotyczących 
organizacji i prawidłowego przebiegu szkoleń  on-line.  
2.2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
realizacji wskazanych celów na podstawie przesłanek prawych zgodnych z RODO, a 
pracownicy i współpracownicy Administratora są zobowiązani do zachowywania poufności i 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.  

2.2.1. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przetwarzane w celu 
organizacji, udziału i realizacji ww. konferencji. Celem przetwarzania jest należyte 
świadczenie usług przez Administratora oraz innych czynności wynikających ze 
świadomie i dobrowolnie zaakceptowanego regulaminu, stanowiącego rodzaj umowy. 
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak konsekwencją niepodania danych, 
mogą być utrudnienia, ograniczenia lub całkowity brak możliwości świadczenia usług 
lub zawarcia umowy w tym udziału w szkoleniu on-line  

2.2.2. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Przez stronę 
trzecią należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 
podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą), z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
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szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Celem przetwarzania 
danych osobowych jest umożliwienie wzajemnej bezpiecznej komunikacji podczas 
wydarzenia tj.: Organizatora, Uczestnika. Organizator zapewniając bezpieczeństwo 
wydarzenia generuje unikatowy identyfikator wydarzenia on-line i przekazuje osobom 
zarejestrowanym, dlatego konieczna jest uprzednia obowiązkowa rejestracja (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO). Celem przetwarzania jest również interes prawny, gospodarczy i 
faktyczny zgodny z prawem oraz statutem MARR S.A., dochodzenie roszczeń z tytułu 
prowadzonej działalności, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa 
sieci oraz bezpieczeństwa informacji i wizerunku osób biorących udział w 
wydarzeniach on-lin i objętych monitoringiem przez Administratora. 

2.2.3. Przetwarzanie jest niezbędne, a osoba, której dane dotyczą, wyraziła świadomą 
i dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). Dotyczyć to może sytuacji, kiedy przetwarzanie jest konieczne, lecz nie ma 
uzasadnienia w innych przesłankach legalizujących, jak np.: przetwarzanie wizerunku 
jako danej osobowej, udział w przedsięwzięciach lub projektach, komunikacja z 
wykorzystaniem nowoczesnych i niestandardowych kanałów komunikacji ICT, 
platform do spotkań on-line, webinarów, wideokonferencji (w szczególności chodzi 
tutaj o wizerunek Uczestników utrwalony w trakcie wydarzeń on-line lub świadczenie 
usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną), w przypadku marketingu produktów i usług nienależących do 
Administratora oraz rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku (art. 6 ust. 1. pkt 3 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Celem przetwarzania i 
publikowania wizerunku w formie zdjęć analogowych, cyfrowych, filmów lub nagrań 
cyfrowych (audiowizualnych) wykonanych podczas wydarzenia i zamieszczonych na 
stronach internetowych, Facebooku, tablicach, folderach, ulotkach, prasie lub telewizji 
jest relacjonowanie przebiegu i transmisji wydarzenia on-line, dokumentowanie oraz 
upowszechnianie ww. konferencji. Udzielona zgoda może być w każdym momencie 
cofnięta.  

2.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
2.3.1. Administrator informuje, iż rejestracja oraz udział w wydarzeniu jest jednoznaczna  

z wyrażeniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. 

2.3.2. Administrator informuje, że Wydarzenie jest prowadzone on-line na platformie, która 
posiada własną Politykę prywatności. Ww. konferencja będzie prowadzone na 
platformie zoom cloud meeting (https://zoom.us/privacy). Zoom deklaruje, że jej 
zasady prywatności są zgodne z RODO. Wymóg taki wynika z art. 3 ust. 2 lit. a) RODO. 
Administrator informuje, iż posiada stosowne licencje do korzystania z usługi zoom. 

2.3.3. Administrator informuje, iż każdorazowo przed dołączeniem do wydarzenia prosi 
o sprawdzenie ustawień aplikacji dostępowej w celu dopasowania do własnych 
potrzeb i ochrony danych osobowych Uczestników stosując komunikat: „Jeżeli nie chce 
Pani/Pan udostępniać swojego wizerunku podczas wydarzenia prosimy o wyłączenie 
kamery w urządzeniu z którego Pani/Pan korzysta podczas transmisji on-line. 
Włączenie kamery, jest równoznaczne ze zgodą na upublicznianie wizerunku oraz 
nieodpłatnym rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego w związku 
z uczestnictwem w wydarzeniu”.  



2.3.4. Administrator informuje, że podczas udziału w transmisji ww. szkolenia on-line  
obowiązuje, z wyłączeniem organizatora (Administratora), zakaz nagrywania 
i upowszechniania materiałów lub treści bez pisemnej zgody organizatora. 

2.3.5. Ponadto Administrator zobowiązuje Uczestników do nieutrudniania i niezakłócania 
oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami oraz mogącymi 
naruszać dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub uzasadniony interes 
Organizatora.  

2.3.6. Administrator informuje, iż można udzielić dobrowolnej zgody na otrzymywanie 
w przyszłości ofert handlowych, informacji marketingowych w tym przesyłanych droga 
elektroniczną, w szczególności dotyczących pozyskania wsparcia ze środków 
europejskich lub publicznych, udziału w realizowanych projektach finansowanych ze 
środków UE, własnych lub innych, zaproszeń do udziału w przedsięwzięciach, 
konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez 
MARR S.A. W tym celu konieczne jest oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego 
w formularzu rejestracyjnym. 
 

3. Jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane podczas wydarzenia on-line 

3.1. Administrator gromadzi i przetwarza zwykłe dane osobowe (dane użytkowników) tj.: imię, 
nazwisko, adres e-mail, telefon (opcjonalnie), adres IP, wizerunek, o ile został on utrwalony 
w trakcie wydarzenia, zdjęcie profilowe, avatar (opcjonalnie), miejsce pracy (opcjonalnie). 
Dane przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą podczas wypełniania 
formularza zgłoszeniowego (elektronicznego formularza Uczestnika, formularza Wystawcy), 
a także samodzielnie udostępniane przez osobę podczas udziału w transmisji w czasie 
rzeczywistym (wyświetlane imię, nazwisko, pseudonim, avatar, wizerunek). 

3.2. Przetwarza kontent (treści), czyli dane przesyłane przez użytkowników tj.: rozmowy 
(dźwięk /głos, obraz), czaty, pliki. Są to tzw. dane nieustrukturyzowane. Mogą zawierać 
„wszystko”, czyli także dane szczególnych kategorii. 

3.3. Dane techniczne / telemetryczne: IP, lokalizacja i cechy sprzętu, natężenie ruchu, 
requesty, anomalie. Dane techniczne/telemetryczne i podstawowe dane użytkownika są 
niezbędne dla celów zarządzania użytkownikami, raportowania oraz cyberbezpieczeństwa. 

  



4. Odbiorcy danych osobowych 

4.1. Odbiorcami poszczególnych danych są Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu. 

4.2. W toku działalności Administrator może na podstawie upoważnień lub odrębnych umów 
udostępniać lub powierzać przetwarzanie danych uprawnionym osobom lub podmiotom 
współpracującym lub biorącym udział w świadczeniu usługi prawidłowej organizacji szkolenia 
on-line.  W tym celu Administrator upoważnia lub zawiera umowę powierzenia przetwarzania.  

4.3. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.: pracownicy Administratora tj. osoby 
które są upoważnione i które mogą przetwarzać dane na wyraźne polecenie i upoważnienie 
Administratora, przez co nie wymagają odrębnych umów powierzenia przetwarzania, 
podmioty współorganizujące wydarzenie, zapewniające Administratorowi rozwiązania 
chmurowe, infrastrukturę informatyczną i sieciową, bezpieczeństwo, inni podwykonawcy 
Administratora, w tym w szczególności podmioty administrujące wydarzeniem i utrwalające 
na zlecenie Administratora przebieg wydarzenia, zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

5. Sposób gromadzenie i przetwarzania danych  

5.1. Dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Podmiot danych 
świadomie i dobrowolnie przekazuje Administratorowi dane poprzez wypełnienie formularzy, 
ankiety, wysłanie poczty elektronicznej (e-mail), rozmowę telefoniczną, sms lub inną 
dopuszczalną formę. W sytuacji kiedy dane osobowe nie będą pochodziły bezpośrednio od 
osoby, której dane dotyczą, Administrator zgodnie z pkt. 7 zobowiązuje się do podania 
informacji o źródle danych.  

5.2. Dane przetwarzane są częściowo w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej 
w programach komputerowych, księgowych oraz platformę (zoom). Administrator nie 
korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, opartego na przetwarzaniu danych, 
profilowaniu lub wywoływaniu skutków prawnych, sugerowaniu lub wpływaniu na 
podejmowane decyzje.  

5.4. Podczas rejestracji na wydarzenie i wchodząc na stronę internetową Administratora 
danych, mogą być zastosowane takie narzędzia jak pliki cookies, służące do monitorowania 
ruchu na stronie internetowej, optymalizacji nawigowania stroną internetową oraz w celach 
statystycznych na zasadach określonych polityce bezpieczeństwa www Administratora. 

 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego  

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych. 

 

7. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych  



7.1. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zależy od celu/ów 
przetwarzania oraz momentu osiągnięcia celu/ów, dla których są one przetwarzane.  

7.2. Zazwyczaj koniec przetwarzania danych takich jak dźwięk i obraz następuje tuż po 
zakończeniu wydarzenia lub przy wylogowaniu się z udziały w wydarzeniu on-line w dowolnym 
momencie. 

7.2. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane, przechowywane 
do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.  

7.4. Dane związane z wykonaniem umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy będą 
przetwarzane i przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu 
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa oraz zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego (nie dłużej niż 10 lat).  

7.5. Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisu prawa 
będą przechowywane w celach archiwalnych i dowodowych, zgodnie z przepisami prawa jak 
np. przepisy podatkowe, które nakazują przechowywanie danych przez określony czas - dane 
potrzebne do wystawienia faktury, dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń, ustalenie, 
obrona i dochodzenie roszczeń (nie dłużej niż 10 lat).  

 

8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane  

8.1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora 
dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
i prawo do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje też prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8.2. Wycofanie zgody, wniesienie sprzeciwu lub żądanie ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych lub ich całkowite usunięcie jest równoznaczne z rezygnacją udziału w wydarzeniu 
oraz może stanowić znaczące ograniczenie, utrudnienie lub brak możliwości korzystania z 
usług świadczonych przez Administratora.  

8.3. Aby móc realnie skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem. 
Kontakt poprzez e-mail: iod@marr.pl lub listownie pod adresem: IOD MARR S.A. ul. 
Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
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9. Dodatkowe postanowienia 

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego 
dokumentu.  

9.2. Administrator wykorzystuje platformę (zoom) do użytku biznesowego, dlatego dostęp 
może zostać zakończony bez ostrzeżenia, jeśli Administrator uzna, że Użytkownik ma mniej niż 
16 lat lub w inny sposób nie kwalifikuje się lub zakłóca wydarzenie. 
 
9. 3. Organizator zapewniając bezpieczeństwo wydarzenia zapewnia funkcje „poczekalni”. 
W każdej chwili też organizator może usunąć osobę ze spotkania lub też uruchomić opcję 
blokady, która zabezpiecza przed dołączeniem kolejnych uczestników. Ma także możliwość 
zarządzania uprawnieniami uczestników, takimi jak korzystanie z chatu, wyciszanie czy 
udostępnianie ekranu. 
 
9.4. Uczestnik biorący czynny udział w wydarzeniu np.: Prelegent, oświadcza i gwarantuje, że 
posiada prawo do przesyłania treści i że takie użycie nie narusza żadnych praw osób trzecich. 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które są przesyłane, pokazywane 
lub przeglądane podczas wydarzenia, błędy lub pominięcia w treści lub jakiekolwiek straty lub 
szkody poniesione jako wynik korzystania, dostępu lub odmowy dostępu do Treści.  
Pomimo, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść, to może usunąć 
dowolną Treść w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli dowie się, że narusza 
jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek prawo.  
 
9.5. Prawa autorskie nie przechodzą na Organizatora. Uczestnicy zachowują wszystkie prawa 
autorskie i wszelkie inne prawa, które już posiadają do Treści, które przesyłają, publikują lub 
wyświetlają/ upubliczniają podczas wydarzenia on-line. 
 
9.6. Zalecane zainstalowanie bezpłatnej aplikacji zoom, zalecane przeglądarki Google Chrome, 
Mozilla Firefox, lub MS Internet Edge, które zapewniają obsługę plików cookie oraz skryptów 
Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli 
zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.  
 


