
 

 

Klauzula informacyjna 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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, dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Soneta spółka z o.o. z siedzibą 

w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków (zwana dalej: Administratorem), z którym 

można skontaktować się pocztą elektroniczną lub tradycyjną zgodnie z danymi podanymi 

w pkt 2) poniżej; 

2) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, można się skontaktować pod podanym 

adresem e-mail: iod@enova.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora: 

ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków;   

3) Pani/Pana dane przetwarzane przez Administratora obejmują dane zwykłe wskazane 

w formularzu rejestracyjnym na webinarium; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. uczestnictwa w webinarium, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania 

umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem dotyczącej udziału w webinarium 

oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach prawnie usprawiedliwionego 

interesu Administratora, którym jest w szczególności zapewnienie bieżącej komunikacji 

i usprawnienia procesu organizacji webinarium; 

b. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe i/lub otrzymywanie 

newslettera i/lub otrzymywanie połączeń telefonicznych – w celu prowadzenia działań 

marketingowych własnych usług i  produktów oraz w celu marketingu bezpośredniego 

Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;  

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a. przez czas niezbędny do realizacji webinarium (w zakresie uczestnictwa w webinarium); 

b. do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu (w zakresie działań 

marketingowych); 

c. do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń określonych 

przepisami prawa (w zakresie ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami);  

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz 

Administratora (podwykonawcy Administratora) na podstawie zawartych z nim umów 

(w tym podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną), 

administrator platformy Click Meeting, ClickMeeting sp. z o.o. oraz agencja marketingowa 

Content House sp. z o.o.; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 



 

 

osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, 

zgodnie z danymi podanymi w pkt 2; 

8) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 

zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

9) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału 

w webinarium. Niepodanie danych obowiązkowych wiąże się z brakiem możliwości 

uczestnictwa w webinarium; 

11) Pani/Pana mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego), tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), w związku z wykorzystaniem 

przez Administratora serwerów należących do ActiveCampaign LLC, które mogą być 

zlokalizowane na terytorium USA. ActiveCampaign opiera transfer danych na podstawie 

standardowych klauzul umownych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na 

stronie ActiveCampaign pod adresem: https://www.activecampaign.com/legal/gdpr-

updates/privacy-shield; 

12) Pani/Pana dane mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

w formie profilowania. Działania te mają na celu kierowanie do Pani/Pana 

spersonalizowanych treści marketingowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora jakim jest poznanie użytkowników i zaoferowanie im informacji 

dopasowanych do indywidualnych preferencji. Może Pan/Pani w każdym czasie zgłosić 

sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie 

z danymi podanymi w pkt 2. 

 


