
Polityka prywatności serwisu internetowego www.fintechpoland.com

Przetwarzamy dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Meetup
dostępnego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://fintechpoland.com ("Serwis").
Serwis zawiera informacje o Meetupie oraz umożliwia zgłoszenie udziału w Meetupie za
pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym
https://fintechpoland.com/event Poniżej wskazane zostały szczegółowo zasady oraz cele
przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

1. Definicje

1) Dane Administratora. Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz
innowacji finansowych FinTech Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 1, 02-796
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń́, innych
organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588844,
REGON 363095315, NIP: 9512401801 (dalej Fundacja).

2) Dane osobowe. Są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w
tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone
za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3) Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis

2. Kategorie danych osobowych

Fundacja w celu świadczenia usług przetwarza następujące Dane osobowe:
1) imię
2) nazwisko
3) nazwa firmy
4) adres e-mail
5) stanowisko

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak, jest niezbędne dla wzięcia udziału w Meetupie.

3. Cele i podstawy przetwarzania.
1) Fundacja przetwarza dane w celu:

a. związanym z obsługą uczestnictwa w Meetupie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO,

b. (w razie wyrażenia dodatkowej zgody) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną
w zakresie udostępniania Użytkownikom newsletterów określonych w pkt 2) –
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wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji
w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

d. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

e. w celu prowadzenia działań marketingowych zgodnie z pkt 3).

2) Newsletter. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, dane osobowe takie jak: imię i nazwisko,
adres e-mail, nazwa firmy oraz stanowisko, mogą być przetwarzane w celach
marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością Administratora na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie tej zgody jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku
zgłoszenia udziału w Meetupie. Natomiast Administrator może przetwarzać te dane co celów
marketingu bezpośrednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W związku z zapisem
Użytkownika na otrzymywanie newsletterów Administrator przetwarza jego Dane osobowe.
Podanie danych jest wymagane w celu przesyłania przez Fundację newsletterów, a ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości przesyłania newsletterów. Podanie pozostałych
danych jest fakultatywne. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować
profilowanie.
W tej sytuacji dane osobowe są przetwarzane w celu:

a. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach
newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem
profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

c. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności;

d. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3) Marketing bezpośredni.
Fundacja może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w celu kierowania do niego treści
marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez
Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może
wycofać w dowolnym momencie.

4. Okres przetwarzania danych osobowych



Fundacja przetwarza Dane osobowe Użytkowników przez okres uzależniony od podstawy i celu
przetwarzania. Generalnie dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi np. Meetupu,
wysyłania newslettera, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Z zastrzeżeniem, że okres przez jaki Fundacja przetwarza dane może zostać przedłużony w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń
lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą
wymagać tego przepisy prawa.

5. Prawa Użytkownika

1) Fundacja nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9
i 10 RODO.

2) Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczy,
że Uczestnik lub Panelista wyśle odpowiednią informację na podany poniżej mailowy adres
kontaktowy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.
Oznacza to, że cofnięcie zgody jest skuteczne od daty jej otrzymania przez Fundację i
wprowadzenia zmian w bazach danych, lecz nie dotyczy przetwarzania przed cofnięciem
zgody.

3) Ponadto Użytkownikom przysługuje w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
przez Fundację prawo:

a. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, w związku ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej
sprzeciw, a w przypadku, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu
bezpośredniego - prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie,

b. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są
przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych
danych,

c. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu
wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu
komputerowego formacie,

d. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
e. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa

prawna przetwarzania tych danych (zgoda została cofnięta) albo jeżeli dane
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

f. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia
o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g. zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Fundację do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,



4) W celu skorzystania z jednego lub więcej uprawnień lub przesłania zapytania o te
uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki, prosimy o kontakt,
używając danych kontaktowych w drodze:

a. elektronicznej na adres info@fintechpoland.com lub
b. pisemnej – na adres ul. Migdałowa 1, 02-796 Warszawa.

5) Fundacja może powierzać lub udostępniać dane partnerom i podmiotom, przy wykorzystaniu
których utrzymywane są domeny i usługi Fundacji lub wysyłane informacje handlowe.

6) Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

6. Podczas Meetupu mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym
Administrator będzie przetwarzać wizerunek uczestników Meetupu na podstawie zgody art. 6
ust. 1 lit. a) RODO.


