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Wersja Polska (English below)
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Skanska Property Poland sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 173, 00-877. Państwa dane będą przetwarzane
w celu umożliwienia uczestnictwa w prowadzonych przez nas webinarach on-line.
Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz o
przysługujących Pani / Panu prawach dostępne są pełnej klauzuli informacyjnej poniżej.
Pełna klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Skanska Property Poland sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa.
2. Z Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres: odo_spp@skanska.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora. Mogą Państwo także skontaktować się z wyznaczonym przez nas
inspektorem ochrony danych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: odo_spp@skanska.pl.
3. Państwa dane osobowe podane w związku z rejestracją na webinar on-line będą
wykorzystywane w następujących celach:
a. umożliwienia udziału w webinarze on-line, w tym dostępu do platformy, na której
się on odbywa – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na organizacji
branżowych spotkań przez administratora;
b. prowadzenia przez organizatora komunikacji związanej z organizacją
wydarzenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu kontaktu
z użytkownikiem warsztatów poprzez przesyłanie informacji o wydarzeniu na
podany przez użytkownika adres e-mail;
c.

ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do
przeprowadzenia webinaru on-line lub w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie
newslettera – do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub wyrażenia
skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Okres
przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie
w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi
na rzecz administratora, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6. Państwa dane osobowe zebrane w związku z Państwa udziałem w webinarze
prowadzonym na platformie on-line nie będą udostępniane do poza Europejski
Obszar Gospodarczy.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania ich
kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
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wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych. Dla celów
dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub
elektroniczną.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie
uznania, iż przetwarzanie Państwa oddanych osobowych narusza przepisy RODO
lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do udziału w prowadzonych warsztatach.
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English version
The administrator of your personal data is Skanska Property Poland sp.z o.o. with
headquarters in Warsaw at al. Solidarności 173, 00-877. Your data will be processed in
order to enable participation in our on-line webinars. Additional information on the rules for
the processing and protection of personal data and your rights is available in the full
information clause below.
Full information clause:
1. The administrator of your personal data is Skanska Property Poland sp.z o.o. with
headquarters in Warsaw at al. Solidarności 173, 00-877 Warsaw.
2. You can contact the Data Administrator by sending an e-mail to the following
address: odo_spp@skanska.pl or in writing to the address of the Administrator. You
can also contact the data protection officer appointed by us in any matter regarding
the processing of personal data by sending a message to the following e-mail
address: odo_spp@skanska.pl.
3. Your personal data provided in connection with registration for the on-line webinar
will be used for the following purposes:
a. enabling participation in the on-line webinar, including access to the
platform on which it takes place - the legal basis for processing is the
legitimate interest of the administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR)
consisting in the organization of industry meetings by the administrator;
b. conducting communication related to the organization of the event by the
organizer - the legal basis for processing is the legitimate interest of the
Administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR), consisting in contacting the
workshop user by sending information about the event to the e-mail address
provided by the user -mail;
c. establishing or defending against possible claims - the legal basis for
processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6 (1) (f) of
the GDPR), consisting in defending its economic interests.
4. Your personal data will be processed for the time necessary to conduct an on-line
webinar or, if you agree to receive the newsletter - until you unsubscribe from the
newsletter or effectively object to the processing of personal data for this purpose.
The processing period may be extended each time by the limitation period for
claims, if the processing of your personal data is necessary to establish or pursue
any claims or to defend against such claims by the Administrator. After this period,
the data will be processed only to the extent required by law.
5. Your personal data may be transferred to entities providing services to the
administrator, as well as suppliers of IT systems and IT services.
6. Your personal data collected in connection with your participation in the webinar
conducted on the on-line platform will not be made available outside the European
Economic Area.
7. You have the right to access your data and to obtain a copy of it, the right to rectify
it, delete it, limit its processing and the right to object to the processing of your data.
For evidence purposes, the Administrator asks for an objection in writing or by
electronic means.
8. You have the right to make a complaint with the supervisory body if you believe that
the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR or other
provisions specifying the method of processing and protection of personal data.
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9. The data provided by you will not be profiled.
10. Providing your personal data is voluntary, but necessary to participate in the
workshops.
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