
   
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

(dot. konferencji Whistleblowing Summit) 

 

Kto jest administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem formularza 

kontaktowego, jest E-nform Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:  

1) związanych z organizacją konferencji WHISTLEBLOWING SUMMIT, w szczególności w 

celu potwierdzenia rejestracji, przypomnienia o wydarzeniu, wysłania materiałów 

merytorycznych związanych z tematem Konferencji; podanie danych nie jest 

obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konferencji WHISTLEBLOWING 

SUMMIT; oraz  

2) otrzymywania informacji handlowych o produktach lub usługach świadczonych przez 

nas na podany przeze Ciebie adres e-mail albo za pomocą połączeń telefonicznych lub 

SMS na podany Ciebie numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne i zgoda może 

być w każdym czasie odwołana. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (w przypadku pkt. 1 powyżej), a także 

przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku pkt. 2 powyżej).  

Komu mogą być udostępnione Twoje dane? 

E-nform może przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którym powierzono 

przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz E-nform (np. dostawca usług 

hostingowych, poczty elektronicznej, platformy konferencyjnej). Ponadto, E-nform może 

udostępnić Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z 

przepisów prawa (np. prawnie uzasadnione żądanie organów ścigania). Twoje dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas organizacji ww. Konferencji, przy czym nie 

dłużej niż do 3 miesięcy po jej zakończeniu (w przypadku pkt. 1 powyżej), a także do czasu 

wycofania przez Ciebie zgody (w przypadku pkt. 2 powyżej). Twoje dane osobowe nie będą 



   
 

 

przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu, chyba że 

administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jakie masz uprawnienia wobec E-nform w zakresie przetwarzanych danych? 

Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych; żądania usunięcia danych 

osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 

RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść 

skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

Warszawa). 

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub 

chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 

Kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych przez E-nform: 

• personal.data@enform.pl 

• E-nform Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa. 
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