
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 
Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Roedl Outsourcing sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa (https://www.roedl.pl). Dane podane w 
powyższym formularzu będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinaru (w 
szczególności w celu potwierdzenia rejestracji, przypomnienia o wydarzeniu, wysłania materiałów 
merytorycznych związanych z tematem webinaru).  
 
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: 
gdpr.biznes@roedl.com.  
             
Podane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z organizacją webinaru. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora 
polegający na prawidłowej organizacji webinaru. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 
wykonywania zobowiązań związanych z organizacją webinaru oraz okres przedawnienia roszczeń 
wynikający z przepisów prawa lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 
RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zarejestrowania i wzięcia 
udziału webinarze.  
  
Ma Pan / Pani prawo:  

        zażądać, abyśmy udzielili Panu / Pani bliższych informacji dotyczących sposobu 
wykorzystywania danych osobowych,   

       zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,  
       zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw 

prawnych,  
       zażądać ograniczenia przetwarzania Pana / Pani danych np. na czas rozpatrywania skargi. 

  
Ponadto ma Pan / Pani prawo zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony 
interes z przyczyn związanych z Pana / Pani szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy 
przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności, 
  
Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pan / Pani, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z 
przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające 
systemy teleinformatyczne, działające na nasze zlecenie.  
 
Dane osobowe podane w formularzu zostaną przekazane partnerowi merytorycznemu webinaru, tj. 
Dom Maklerski Navigator S.A., działającemu jako niezależny administrator danych.  
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