
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Słownik  
1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania 
danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii 
lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa 
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone 
konkretne kryteria jego wyznaczania, tj. NOT Informatyka  
UL. TADEUSZA CZACKIEGO 3/5 /304, NIP: 5252539250, REGON 14633347000000, Nr KRS: 
0000435790 zarej. w Sądzie Gospodarczym m.st. Warszawy XII Wydział KRS, 
www.not-informatyka.pl. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail 
biuro@not-informatyka.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.  
2. Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;  
3. Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;  
4. Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.  
5. Serwis - oznacza: https://not-informatyka.pl  
6. Usługobiorca – Użytkownik Serwisu; https://not-informatyka.pl  
7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzystająca z Serwisu NOT-Informatyka Sp. z o.o.  
(dalej jako: NOT Informatyka) spełniając wymagania wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, jak również, dbając o zapewnienie najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także dążąc do zachowania przejrzystości 
przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu wdraża niniejszą Politykę 
prywatności (zwana dalej „Polityką”).  



Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie Użytkownikom korzystającym z usług Serwisu w 
sposób jasny i przystępny informacji o sposobie i zakresie przetwarzania przez NOT 
Informatyka informacji dotyczących Użytkowników. W dokumencie znajdują się informację o 
Administratorze danych osobowych wraz z danymi kontaktowymi, a także informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności informacje o:  
a. podstawach przetwarzania danych;  
b. celach przetwarzania danych;  
c. sposobach przetwarzania danych;  
d. okresie przetwarzania danych;  
e. odbiorcach danych;  
f. prawach osób, których dane dotyczą;  
Administrator danych  
1. Administratorem danych Użytkowników przetwarzanych w ramach Serwisu 
https://konferencja.not-informatyka.pl jest NOT Informatyka UL. TADEUSZA CZACKIEGO 3/5 
/304, NIP: 5252539250, REGON, Nr KRS: 0000435790 zarej. w Sądzie Gospodarczym m.st. 
Warszawy XII Wydział KRS, www.not-informatyka.pl. Kontakt z administratorem jest możliwy 
za pośrednictwem e-mail: sekretariat@not.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres 
siedziby Administratora.  
Inspektor Ochrony Danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  
Z IOD można skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@not-informatyka.pl  
Podstawy przetwarzania danych  
1. Dane przetwarzane są na podstawie:  
a. Art. 6 ust. 1 lit. B RODO – umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem (umowy na 
świadczenie usług drogą elektroniczną), a Usługodawcą, w celu realizacji postanowień 
umowy tj. w szczególności: umożliwienia korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu 
Użytkownikowi, obsługi konta Użytkownika. Regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną jest dostępny pod https://not-informatyka.pl  
b. Art. 6 ust. 1 lit. F RODO w powiązaniu z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną – prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj.: w celu 
zapewnienia rozliczalności działań Użytkowników i Administratora oraz obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  
Zakres przetwarzania danych  
1. Administrator przetwarza następujące dane dot. Użytkowników:  



a. Imię;  
b. Nazwisko;  
c. Numer Pesel, a w przypadku jego braku numer i nazwę dokumentu potwierdzającego 
tożsamość;  
d. Inne dane kontaktowe:  
• Adres zamieszkania lub Adres do korespondencji;  
• E-mail;  
• Telefon;  
2. Podanie danych wskazanych w punkcie 1 jest dobrowolne, a zarazem niezbędne w celu 
skorzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę dla zarejestrowanych Użytkowników.  
Brak podania wskazanych danych uniemożliwi rejestrację w serwisie i możliwość korzystania 
z Usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.  
3. Administrator przetwarzając dane wymienione w punkcie 1 nie podejmuje i nie będzie 
podejmował działań związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym 
profilowaniem.  
4. Informacje o plikach cookie’s znajdują się w oddzielnej Polityce, do której można uzyskać 
dostęp klikając w link https://not-informatyka.pl  
Okres przetwarzania danych  
1. Dane przetwarzane są na serwerach (backupach) Administratora przez okres do 3 lat od 
chwili wykonania na nich ostatnich operacji.  
Odbiorcy danych i udostępnianie danych  
1. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie nasz dostawca serwisu i usług IT tj. NOT Informatyka 
sp. z o.o.  
2. Administrator w przypadku, jeżeli korzysta Pani/Pan z usług Serwisu, w szczególności 
rejestruje się Pani/Pan na wydarzenia, konferencje, zjazdy organizowane przez NOT 
Informatyka, Stowarzyszenia zrzeszone, może przekazać Pani/Pana dane do NOT 
Informatyki, w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w wydarzeniu, konferencji, zjeździe.  
3. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione innym podmiotom, które są do tego 
uprawnione z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom władzy).  
4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.  
Prawa osób, których dane są przetwarzane  
1. Każdej osobie, której dane przetwarzane są przez Administratora przysługują liczne prawa 
tj.:  



a. Prawo dostępu do swoich danych – Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe 
na jego temat przetwarza Administrator;  
b. Prawo do uzyskania kopii swoich danych – Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich 
danych osobowych od Administratora;  
c. Prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo zawnioskować do Administratora 
o poprawienie nieaktualnych lub nieprawdziwych przetwarzanych danych osobowych 
dotyczących jego osoby;  
d. Prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo wnioskować o usunięcie jego danych 
osobowych;  
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik może zawnioskować do 
Administratora o ograniczenie przetwarzania zakresu jego danych osobowych;  
f. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może poprosić o przeniesienie danych 
przetwarzanych przez Administratora na temat Użytkownika gdy jest to zgodne z przepisami 
prawa;  
g. Prawo do wyrażenia sprzeciwu – Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec 
przetwarzaniu danych go dotyczących w szczególności, gdy jest w szczególnej sytuacji;  
h. Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanym decyzjom, w tym decyzjom opierającym się 
na profilowaniu – Użytkownik ma prawo zawnioskować o przetwarzanie jego danych 
osobowych w sposób niezautomatyzowany;  
2. Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z 
Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (adres e-mail: biuro@not-
informatyka.pl).  
3. Korzystanie z w/w uprawnień może zostać ograniczone wyłącznie na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa do których stosowania zobowiązany jest 
Administrator.  
4. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana 
danych narusza przepisy prawa (dotyczące ochrony danych osobowych), ma Pani/Pan prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl).  
Obowiązek podania danych  
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi 

rejestrację w Serwisie. 


