POLITYKA PRYWATNOŚCI
PORTALU WWW.RDSUMMIT.PL

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników Portalu w związku z danymi przekazywanymi przez Użytkowników na potrzeby
Rejestracji, realizacji umów z Administratorem, uczestnictwa w Konferencji i dokonywania płatności
przez Uczestników oraz w związku z korzystaniem z funkcjonalności Portalu.
2. Administratorem Portalu www.rdsummit.pl jest techBrainers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Bagno 2, lok. 211 NIP: 525-25-82-145, KRS: 0000500409, adres email:
rdsummit@techbrainers.com.
3. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, użyte poniżej określenia oznaczają:
1) Konferencja - wydarzenie o nazwie techBrainers R&D Summit, odbywające się w Warszawie, w
dniu 14 kwietnia 2016r.;
2) Rejestracja - proces zgłoszenia do udziału w Konferencji dokonywany przez Zamawiającego
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pod adresem:
https://www.rdsummit.pl/events/rd-summit-2016/, mający na celu uzyskanie Potwierdzenia
Udziału w Konferencji
3) Portal – oficjalna strona internetowa Konferencji mająca na celu promocję Konferencji oraz
umożliwiająca Rejestrację uczestników, zakup biletów oraz innych usług, opisanych w niniejszym
Regulaminie, znajdująca się pod adresem www.rdsummit.pl;
4) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub Uczestników do udziału w
Konferencji, która dokonała Rejestracji i otrzymała od Organizatora Potwierdzenie Udziału;
Uczestnikiem jest również Wystawca oraz wszystkie osoby odwiedzające Konferencję w
charakterze publiczności;
5) Użytkownik Portalu (Użytkownik) – osoba korzystająca z dostępu do Portalu i jego
funkcjonalności, w tym także Zamawiający i Uczestnicy
4. Administrator zobowiązuje się do ochrony i szacunku wobec prywatności Użytkowników, oraz docenia
zaufanie Użytkowników, także będzie przestrzegać staranności i ostrożności.
5. Dane osobowe Użytkowników zostaną przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami
polskiego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a mianowicie:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.); ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422);
2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
6. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej, Użytkownik niniejszym zostaje poinformowany o
Polityce poufności oraz w pełni rozumie niniejszą Politykę poufności, i wyraża swoją zgodę na
gromadzenie, przechowywanie, stosowanie oraz ujawnienie informacji osobowej zgodnie z niniejszą
Polityką poufności oraz Regulaminem Portalu.

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. W celu identyfikacji Użytkownika Administrator gromadzi i korzysta tylko z następujących informacji:
1) imię i nazwisko,
2) adres e-mail,
3) adres IP,
4) numer telefonu,
5) adres siedziby firmy lub zamieszkania,
6) numer rachunku bankowego
2. Przeglądanie treści Portalu nie wymaga podawania i przekazywania Administratorowi danych
osobowych Użytkownika.
3. Podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W wypadku
przekazywania danych osobowych Administratorowi Użytkownik ma obowiązek przekazania tylko i
wyłącznie danych prawdziwych i dotyczących wyłącznie osoby danego Użytkownika
4. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania Rejestracji i udziału w Konferencji.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu:
1) świadczenia usług elektronicznych w ramach Portalu;
2) ułatwienia korzystania ze strony internetowej;
3) zawarcia i realizacji umowy związanej z uczestnictwem w Konferencji;
4) rozliczeń płatności dokonywanych przez Uczestników;
5) informowania Użytkowników o usługach, aktualnościach i promocjach przez SMS, pocztę
elektroniczną oraz pocztę;
6) innych prawnie dopuszczalnych celach przewidzianych przepisami prawa.
§ 3. Dane eksploatacyjne
1. Administrator może również przetwarzać dane, które charakteryzują sposób korzystania przez
Użytkownika z Portalu w szczególności:
1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika, w tym jego adres email;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,
z którego korzysta Użytkownik;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną.
2. Informacji opisanych w ust. 1 powyżej w żadni sposób nie są łączone z danymi osobowymi
Użytkownika i nie będą wykorzystywane w celu ich identyfikacji.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie w celach związanych z
badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny
zainteresowania Portalem oraz ulepszaniem zawartości Portalu i jakości świadczonych w ramach
Portalu usług elektronicznych.
§ 4. Uprawnienia Użytkownika Portalu
1. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, może żądać ich aktualizacji, poprawienia i
usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania na warunkach
przewidzianych przepisami polskiego prawa.
2. W trakcie Rejestracji Użytkownik nie może podawać danych osobowych innych osób, bez ich
uprzedniego pozwolenia i pisemnego upoważnienia.
3. Na żądanie Użytkownika oraz w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa Administrator
zapewnia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych.
4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Użytkownik nie
uregulował wszystkich należności finansowych wobec Administratora lub naruszył warunki
korzystania z Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną lub obowiązujące przepisów prawa,
a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i
ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.
6. W celu realizacji praw opisanych w ustępach poprzedzających Użytkownik może w dowolnym czasie
skontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. Bagno 2, lok. 211 NIP: 525-25-82-145, KRS:
0000500409, adres email: rdsummit@techbrainers.com, adres strony internetowej:
www.rdsummit.pl;
§ 5. Polityka cookies
1. Serwis korzysta z plików 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. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików
cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach
Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie
głównej Portalu

