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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

(„Polityka Prywatności”) 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu 

Użytkownikowi Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki 

Prywatności. 

2. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób: 

a) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, 

b) Administrator – administratorem danych osobowych jest Personia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 

w Gdyni (kod pocztowy 81-572) przy ul. Lipowej nr 16B/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000776685, NIP: 5862342557, REGON: 382824995, 

c) Dane – w tym dane osobowe, to informacje pozyskane za pomocą formularzy od Użytkownika 

pozostawione w trakcie wizyty w Serwisie, 

d) Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.personia.pl oraz innymi adresami 

internetowymi, na które składa się kompleks usług świadczonych przez Administratora drogą 

elektroniczną na rzecz Klientów, 

e) Polityka Prywatności – niniejszy dokument, określający m.in. zasady przetwarzania danych 

osobowych Użytkownika. 

3. Obsługa Płatności odbywa się poza Aplikacją. Dane osobowe potrzebne do dokonania Płatności 

zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności. 

Na potrzeby rozliczeń, w Serwisie zapisywane są dane do faktury. 

§2 Administrator Danych 

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i obsługa wydarzenia organizowanego przez 

Personia Sp. z o.o. Sp. k. oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia 

przez Personię, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii 

choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

2. Przetwarzane dane przez Administratora są danymi niewrażliwymi. 

3. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie są traktowane jako poufne 

i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. 

niedotyczących zdrowia) stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) – co do podjęcia działań wynikających z praw lub 

obowiązków Personii jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia uczestnikowi udziału 

w wydarzeniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, a w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia – 

podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przez 

poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lubi zapewnienie wysokich standardów jakości 

i bezpieczeństwa opieki. 
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5. Dane osobowe przetwarzane są: 

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, 

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej 

rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, 

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych 

celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się do udziału 

w wydarzeniu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody skutkuje niemożnością dopuszczenia 

Użytkownika do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Personię. 

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Personia Sp. z o.o. Sp. k. jest możliwy 

drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marta.wozny@personia.pl. 

8. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych do czasu 

wymaganego przepisami prawa (w okresie trwania epidemii, przez okres 21 dni od daty wydarzenia), 

a także ze względu na prawnie przewidziane obowiązki, np. archiwizacyjne. 

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia – z wyjątkiem tych 

przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe Personia nie będzie stosować systemów 

służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

§3. Ochrona Danych Osobowych 

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich 

przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. 

bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Serwisu (SSL). 

3. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są traktowane jako poufne i nie będą podlegały 

udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą 

podmioty upoważnione z mocy prawa, takie jak sądy, organy ścigania, służby porządkowe czy instytucje 

państwowe – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny 

Inspektor Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym Personia Sp. z o.o. Sp. 

k. powierzy ich przetwarzanie – np. nasi podwykonawcy, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, 

dostawcy płatności elektronicznej, firmy zajmujące się marketingiem usług i wysyłką newslettera; 

podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony 

Państwa danych osobowych.  

4. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 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 (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
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§4. Pliki cookies 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 

cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze 

stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu 

operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji 

przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu 

Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną 

i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o Użytkownikach dokonywane jest 

z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie. 

5. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody Serwisu, a zebrane 

dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Personia Sp. z o.o. Sp. k. w celu optymalizacji działań. 

6. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania 

w ramach Serwisu; 

b) Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. Wykorzystywane do wykrywania nadużyć 

w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych Serwisu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień 

i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, 

z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 

cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości 

i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 

internetowej. 

10. Dodatkowe Dane Osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, 

w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane 

zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. 

 


