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Administratorem danych osobowych jest RETHINK Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą przy
ul. Poznańskiej 16/4, 00-680 Warszawa, email: r3think@r3think.pl, tel. +48 722 215 064.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych oraz
organizacyjnych związanych z wydarzeniami, w szczególności konferencjami
Administratora pod nazwą Digital Champions i szkoleniami. Przetwarzane dane osobowe to
imię, nazwisko, stanowisko, firma oraz dane kontaktowe. Dane są przetwarzane na
podstawie zgody osób, których dane dotyczą - (art. 6. Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 Ust. 1 b) RODO – gdy jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6. Ust. 1
f) RODO- gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora lub strony trzeciej oraz na podstawie art. 6 Ust 1 c) RODO – to jest gdy jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy Administratora to wszystkie działania związane
z marketingiem i organizacją szkoleń oraz konferencji Administratora pod marką Digital
Champions. W szczególności z uwagi na co do zasady nieodpłatny charakter Konferencji,
Administrator współpracuje z renomowanymi firmami - sponsorami Konferencji, którzy są
jego zaufanymi partnerami biznesowymi i którym udostępnia dane uczestników w celach
komunikacyjnych i marketingowych, co umożliwia uczestnikom nieodpłatne uczestniczenie
w Konferencji na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Administrator
ogranicza udostępnienie danych uczestników jedynie do wybranych partnerów Konferencji.
Wobec wskazanego wyżej przetwarzania interesy lub podstawowe prawa i wolności
uczestników nie przeważają nad interesami Administratora.
Odbiorcami danych mogą być zaufani partnerzy Administratora sponsorujący konferencje
Digital Champions na zasadach wskazanych w Regulaminie konferencji, jak również
podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora w celach organizacji szkoleń
i konferencji (np. podmioty świadczące usługi PR, IT i księgowe).
Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli
w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań
ograniczających zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez
czas jej wykonywania, w przypadku obowiązku prawnego administratora – przez czas
trwania obowiązku, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony
interes administratora lub stron trzecich – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
w tym związanego z ewentualnymi roszczeniami, to jest do ich przedawnienia.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, sprzeciwu od przetwarzania i ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub
zawartej umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co
nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć
poprzez wysłanie emaila na adres r3think@r3think.pl lub listownie na adres firmy RETHINK
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa.
Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracji jest warunkiem
uczestniczenia w konferencji i/lub szkoleniu.
Dane mogą być profilowane w celach marketingowych.
Dane mogą być przekazywane do państw trzecich, jeśli jest to niezbędne do realizacji
świadczeń związanych ze szkoleniami, na podstawie zgody lub zawartej umowy.
W razie zastrzeżeń do przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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