Informacja o przetwarzaniu danych
Spotkanie online 07.10.2020 r. z dr. Konradem Szocikiem w ramach cyklu
„Jesienne międzynarodowe rozmowy radców prawnych”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 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 (tzw. RODO) informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych
z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa (dalej „KIRP”);



podanie danych jest dobrowolne i służy utworzeniu listy osób uczestniczących w spotkaniu
(„lista obecności”) online 07.10.2020 r. o godz. 16.00, którego organizatorem jest Komisja
Zagraniczna KRRP;



posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;



podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
o

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody w celach określonych
w treści zgody (o ile została udzielona). Dane pozyskane na podstawie zgody będą
przetwarzane do czasu jej wycofania;

o

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach niezbędnych do realizacji umowy i utworzenia listy
obecności potwierdzającej Pani/Pana udział w organizowanym wydarzeniu;

o

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie KIRP, w celu utworzenia listy
obecności potwierdzającej Pani/Pana udział w organizowanym wydarzeniu,
w szczególności w celu zapewnienia bieżącej komunikacji, zorganizowania
połączenia przez platformę „Zoom”, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;



okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej
ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres
przedawnienia roszczeń. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do
jej wycofania.



Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla KIRP usługi
oraz podwykonawcy administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty
określone w przepisach prawa. W szczególności odbiorcą danych będzie administrator
platformy „Zoom”, firma Zoom Video Communications, Inc.
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Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.



Z administratorem danych można się kontaktować telefonicznie (22) 821-99-72,
e-mailowo kirp@kirp.pl, lub kierując korespondencję na adres siedziby.



W celu monitorowania prawidłowości przetwarzania danych osobowych KIRP wyznaczyła
Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować e-mailowo: iod@kirp.pl;



Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

W przypadku chęci korzystania z aplikacji „Zoom” podmiotem odpowiedzialnym za
przetwarzanie danych osobowych uczestnika, jako administrator, jest dostawca aplikacji
„Zoom“, firma Zoom Video Communications, Inc. Aby skorzystać z aplikacji konieczne jest
wejście na stronę internetową „Zoom“ i pobranie aplikacji (oprogramowania) lub uruchomienie
aplikacji w przeglądarce.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji „Zoom“ jest
dostępna na stronach internetowych www.zoom.us. Poniżej prezentowany jest skrót informacji:
1. „Zoom“ jest usługą Firmy Zoom Video Communications, Inc., z siedzibą w USA,
umożliwiającą m.in. organizację i przeprowadzenie zdalnych spotkań za pośrednictwem
Internetu.
2.

„Zoom” przetwarza dane osobowe w zakresie:


dane użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, hasło (jeśli
nie używany jest „Single-Sign-On“), zdjęcie profilowe (opcjonalnie), dział (opcjonalnie);



metadane meetingu: temat, opis (opcjonalnie), adres IP użytkownika, informacje
odnośnie urządzeń/sprzętu komputerowego;



nagrania (opcjonalnie): Pliki-MP4 wszystkich nagrań video, audio oraz prezentacji, plikiM4A wszystkich nagrań audio, pliki tekstowe spotkań online na czacie;



praca na telefonie: informacja o numerze telefonu przychodzącego i wychodzącego,
nazwa kraju, godzina rozpoczęcia i zakończenia. Mogą być też zapisywane dalsze dane
o połączeniu, takie jak adres IP urządzenia.

3. Wzięcie udziału w „spotkaniu online“ lub wejście do „pokoju spotkania“ wymaga podania
co najmniej imienia i nazwiska.
4. Dodatkowe opcje, które mogą zostać uruchomione przez organizatora spotkania:
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nagrywanie spotkania – możliwość nagrania danego spotkania, poprzedzona jest jasną
informacją i w razie konieczności prośbą o wyrażenie zgody na nagranie. Informacja
o nagrywaniu ukaże się dodatkowo w aplikacji Zoom;



protokołowanie wpisów na czacie – w przypadku konieczności zaprotokołowania
wyników „spotkania online“, protokołowane będą wpisy na czacie, nie jest to jednak
regułą;



pytania zadawane przez uczestników - w przypadku webinariów, w celu lepszego ich
opracowania, Zoom może przetwarzać również pytania zadawane przez uczestników;



sprawozdania ze „spotkań online“ użytkowników „Zoom“ (metadane spotkania, numer
telefonu, pytania i odpowiedzi z webinariów, ankiety) pozostają zapisane w „Zoom“ przez
okres jednego miesiąca;



monitorowanie uwagi - istniejąca programowo - w narzędziach „spotkań online“ jak
również w „Zoom“ - możliwość „monitorowania uwagi“ („śledzenie uwagi“) jest
domyślnie wyłączona.
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