
Polityka Prywatności
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy i/lub osób wskazanych przez Usługobiorcę jest
Usługodawca - nbi med!a mający swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, mający NIP:
679-219-75-98 oraz REGON: 120018168.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Ustawie o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem
telefonu 12 292 70 70 lub pisząc na: redakcja@nbi.com.pl.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów realizacji Umowy.
5. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

1. W celu prawidłowej realizacji umowy,
2. Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy, jak i podmiotów trzecich, co
obejmuje również udostępnianie danych w/w podmiotom trzecim bądź podmiotom przez nie
wskazanym;
3. W celu realizacji obowiązków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie:
1. 5 punkt 1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia
postanowień umowy;
2. 5 punkt 2 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę albo
występuje świadoma zgoda użytkownika systemu;
3. 5 punkt 3 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania
zgodnego z prawem.

7. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
1. Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
2. Innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
3. Podwykonawcom (m.in. współorganizatorom Wydarzenia, zarządcy Serwisu, zarządcy obiektu, w
którym odbywa się wydarzenie czy hotelu, w którym zatrzymuje się uczestnik wydarzenia).

8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę, w szczególności uniemożliwiające dostęp do
nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie
danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Usługobiorca w miejscach przeznaczonych do podawania danych wyraża świadomą i dobrowolną
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, wskazanych powyżej, na
potrzeby działań Usługodawcy określonych powyżej.

10. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1. imion i nazwisk,
2. adresów frmowych,
3. adresów korespondencyjnych,
4. miejsc zatrudnienia,
5. branż,
6. stanowisk,
7. tytułów naukowych,
8. adresów e-mail,



9. telefonów,
10. adresów IP.

11. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może
przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej
rozliczenia.

12. Usługodawca wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, jako dane, których
podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

13. Usługodawca jest uprawniony do przesyłania na adresy poczty elektronicznej podane w formularzu
rejestracyjnym informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

14. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketngu bezpośredniego.

15. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia
danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania
systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość
usługi.

16. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy i dla celów określonych w punkcie 5, inne
dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

17. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez
Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1. Oznaczenia identyfkujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w
punkcie 10,
2. Oznaczenia identyfkujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z
którego korzystał Usługobiorca,
3. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi
świadczonej drogą elektroniczną,
4. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

18. Usługobiorcy i/lub zgłoszonym przez Usługobiorcę osobom przysługuje prawo: 
1. Uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
2. Żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,

o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem
przepisów prawa, 

3. Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane,

4. Wniesienia skargi na przetwarzanie przez Usługodawcę danych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,

5. Do przenoszenia swoich danych.
19. W celu realizacji 17 punktu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Usługodawcy –

Kontakt w punkcie 3.
20. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketngowy) lub w razie

umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać Usługodawcy ich dalszego
przetwarzania.


