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Klauzula informacyjna RODO  

 
dla uczestników webinaru pn. „Red Hat Ansible Automation Platform,  

czyli złoty środek między bezpieczeństwem a automatyzacją”  
- prowadzonego przez OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

  

Wydarzenie pod nazwa „Red Hat Ansible Automation Platform, czyli złoty środek między 
bezpieczeństwem a automatyzacją” będzie prowadzone na platformie MS Teams, który posiada własną 
Politykę Prywatności pod adresem: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.   
W przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności dostawcy Platformy, nie będzie możliwe wzięcie 
udziału  w wydarzeniu.   

Zgodnie z art. 13 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie tzw. RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach organizacji wydarzenia jest OSEC Sp. z o. o. 

z siedzibą w Warszawie (01-497 Warszawa), przy ul. Zeusa 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 

KRS 0000335057.   

2. Z administratorem danych można się kontaktować przesyłając wiadomość na adres e-mail: 

iod@osec.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby administratora.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:  

3.1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, 

a administratorem, dotyczącej wzięcia udziału w wydarzeniu pod nazwa Webinar OSEC oraz wy-

daniem zaświadczenia;  

3.2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności 

zapewnienia bieżącej komunikacji, zorganizowaniem wydarzenia, prowadzeniem listy obecności, 

zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; 

3.3. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych albo/i otrzymywania infor-

macji handlowej.  

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich prze-

twarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia 

roszczeń.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla OSEC Sp. Z o.o. usługi 

oraz podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do rea-

lizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach 

prawa. Odbiorcą mogą być Partnerzy będący właścicielem autoryzowanych szkoleń. Odbiorca danych 

będzie też podmiot prowadzący Platformę za pośrednictwem której prowadzone będzie webinarium.  

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://zoom.us/privacy
mailto:iod@osec.pl
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6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w wyda-

rzeniu oraz wydania zaświadczenia. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w 

wydarzeniu. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowied-

nich przepisach.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie usługi 

dostawcy Platformy MS Teams, która jest świadczona przez dostawcę z USA (Stany Zjednoczone Ame-

ryki). Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany poprzez przystąpienie firmy Microsoft 

do programu tzw."Privacy Shield", oraz poprzez zawarcie umowy zawierającej tzw. klauzule umowne 

UE. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane prze-

twarzanie Pani/Pana danych osobowych.  

 

Pozostałe informacje znajdują się w Polityce Prywatności OSEC znajdującej się pod adresem 

https://osec.pl/polityka-prywatnosci-osec .  

 

 

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Professional-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?isToggleToList=True&lang=23
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Professional-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?isToggleToList=True&lang=23
https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf
https://osec.pl/polityka-prywatnosci-osec

