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Na podstawie art. 13 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), 
pragniemy poinformować, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), ul. Zamieniecka 80/401, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840, dalej 
Synevo. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Synevo wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: 
• drogą e-mail: iod@synevo.pl, 
• pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 
 zapisania się i wzięcia udziału w webinarium, w tym wydania zaświadczenia o udziale w webinarium 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 wysyłania informacji handlowo-marketingowych, w tym informacji o działalności i wydarzeniach 

organizowanych przez Synevo, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty 
elektronicznej (adres e-mail), jednakże wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), 

 prowadzenia statystyk związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i 
dostosowaniem ich do odbiorców (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych osobowych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne, aby wziąć udział w 
webinarium lub uzyskać informacje handlowo-marketingowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Podanie danych do realizacji celów statystycznych jest w pełni dobrowolne, niemniej może uniemożliwić 
sprawne korzystanie z naszych usług. 

5. Czas przetwarzania danych 
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z organizacją i obsługą webinarium, będą przetwarzane 
do czasu jego zakończenia lub wycofania zgody. 
Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowo-marketingowych, będą przetwarzane 
przez czas prowadzenia działań marketingowych, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody wyrażonej w 
tym celu lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zależności co nastąpi jako pierwsze). 
Zgoda może być wycofana w każdym czasie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: 
kontakt@synevo.pl 
Dane przetwarzane w celach statystycznych przetwarzamy przez czas realizacji przedmiotowych prac, chyba 
że wcześniej złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

6. Odbiorcy danych 
Poza Synevo dostęp do Państwa danych mają: 
 podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo (w szczególności dostarczające narzędzia i 

wsparcie IT), 
 uprawnione organy państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych osobowych. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, dostępu do Państwa danych osobowych, żądania sprostowania Państwa danych 
osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, 
przenoszenia danych osobowych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej: www.uodo.gov.pl lub pod adresem: Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiadają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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8. Przekazywanie danych do państw trzecich 
Dane osobowe mogą być udostępnione/przekazywane naszym dostawcom usług (np. IT), przekazywane i/lub 
przechowywane poza EOG, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż te, 
które obowiązują w kraju osoby fizycznej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie 
w oparciu o stosowną umowę z takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych 
przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Dane osobowe nie będą profilowane. Wobec danych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany.  

 
Synevo zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie 

 


