Informacja o przetwarzaniu danych
Pokaz online filmu „Filadelfia” (reż. Demme, 1993 r.)
10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ)
Europejski Dzień Prawnika 2020
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 udostępnieniu kodu dostępu do filmu „Filadelfia”
(reż. Demme, 1993 r.) w okresie do 31.12.2020 r. w ramach wydarzenia mającego na celu
upowszechnianie wiedzy o Europejskim Dniu Prawnika 2020 oraz Dniu Praw Człowieka
(ONZ), 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
osób, które otrzymają kody dostępu do filmu „Filadelfia”, a także udostępnienia tych
kodów;

o

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie KIRP, w celu udostępnienia
kodów dostępu do filmu „Filadelfia”, w szczególności w celu zapewnienia bieżącej
komunikacji, zorganizowania pokazu filmowego poprzez platformę Chili:
https://pl.chili.com/, 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
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określone w przepisach prawa. W szczególności odbiorcą danych będzie administrator
europejskiej platformy rozrywkowej Chili: https://pl.chili.com/


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 platformy filmowej „Chili” podmiotem odpowiedzialnym
za przetwarzanie danych osobowych uczestnika, jako administrator, jest dostawca platformy
„Chili“, spółka Chili S.P.A., adres Via Ambrogio Figino 16, 20156 Mediolan, Włochy.
Aby uzyskać dostęp do filmu, konieczne jest wejście na stronę internetową „Chili“ i zalogowanie
w serwisie oraz zaakceptowanie regulaminu użytkownika.
Regulamin serwisu Chili dostępny jest tutaj: https://pl.chili.com/terms-and-conditions
Polityka prywatności Chili dostępna jest tutaj: https://pl.chili.com/privacy-policy
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