KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z artykułem 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) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) dalej określane „RODO”,
informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana
zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy
poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej.
Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Powstańców Śląskich 7A, 53-332 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia–
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000431476.
Czy UNIT4 Polska sp. z o.o. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?
UNIT4 Polska sp. z o.o. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada
wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z UNIT4 Polska sp. z o.o. drogą mailową:
doit@unit4.com
W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a) wykonania umowy zawartej między UNIT4 Polska sp. z o.o., a uczestnikiem konferencji (na
podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b) RODO);
b) promocji szkoleń i konferencji. Dodatkowo, informacja o prelegentach może być ponadto
udostępniana publicznie na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w
materiałach promocyjnych i konferencyjnych (na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO);
c) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone na adres mailowy doit@unit4.com w oparciu o
wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO);
d) marketingowym związanym z przedstawieniem oferty UNIT4 sp. z o.o. (na podstawie artykułu 6
ustęp 1 litera a) RODO);
e) realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji. W tym celu
administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w
księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w
celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(na podstawie artykułu 6 ust.1 pkt f) RODO).
Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.
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Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy UNIT4 Polska sp. z o.o.
oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz UNIT4 Polska sp. z o.o. usługi informatyczne, w tym
usługi opieki nad serwisami internetowymi.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan
skontaktować z UNIT4 Polska sp. z o.o. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres
doit@unit4.com
Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich
przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich
przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 24
miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie Serwisu.
Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?
Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie
danych.
Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?
W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie
danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i
w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości udziału w szkoleniu/
konferencji lub brakiem możliwości skontaktowania się z Administratorem. W przypadku danych osób,
które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z Administratorem – podanie danych niezbędnych
do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania
umowy.
Czy moje dane osobowe są profilowane?
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Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez UNIT4 Polska sp. z o.o. do
tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie).
Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Szczegółowe
informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich
stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły
stronę Serwis do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce
przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty UNIT4 Polska sp. z o.o. nie jest w
stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na
podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób
użytkownika nie jest możliwa.
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