
 

1 

Polityka prywatności wydarzenia 
,,10 Jubileuszowa Krajowa Konferencja Chiesi 2021 – edycja cyfrowa” 

 
§ 1 

Warunki ogólne 
1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych 

(zwanych dalej: „Danymi Osobowymi”) uczestników i prelegentów Konferencji 
wirtualnej ,,10 Jubileuszowa Krajowa Konferencja Chiesi 2021 – edycja cyfrowa” 
(zwanych dalej łącznie: „Uczestnikami”) oraz korzystania przez Serwis internetowy 
www.konferencja.chiesi.pl (dalej „Serwis internetowy”) z tzw. plików „cookies”. 

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona 
źródłem obowiązków dla Uczestnika. Ma charakter ogólny, ale zawiera również 
klauzulę informacyjną na temat przetwarzanych Danych Osobowych. 

3. Administratorem Danych Osobowych  
a) zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego 

www.konferencja.chiesi.pl, w tym z wykorzystaniem plików „cookies”, lub 
innych kanałów komunikacji z Uczestnikiem, 

b) uzyskanych w oparciu o aktywność Uczestnika, 
jest Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223692, NIP 
5272456136, BDO 000024256, kapitał zakładowy: 14.000.000 zł. 

4. Dane Osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 
1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres 
przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowy. 
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osobie fizycznej. 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. 

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, 
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 
której dane dotyczą; 

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach 
i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, 
w których są przetwarzane; 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
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e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 
dane te są przetwarzane; 

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych 
Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

6. Zawartość Serwisu internetowego jest prawnie chroniona. 
7. Administrator oświadcza, że strona określona w ust. 3 lit. a) jest wolna od treści 

naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności 
od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie 
prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące 
nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są 
nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie 
z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających 
działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności 
intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych. 
 

§ 2 
Informacje ogólne 

 
1. Rodzaj zbieranych danych w stosunku do Uczestnika: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji, numer prawa wykonywania zawodu, data urodzenia, adres e-mail, 
numer telefonu, specjalizacja,  a w stosunku do Prelegenta ponadto dane takie jak: 
tytuł naukowy, stanowisko, głos, wizerunek oraz inne dane udostępnione przez 
Prelegenta. 

2. Poza Danymi Osobowymi, o których mowa w ust. 1, podczas korzystania z Serwisu 
internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje 
takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzona 
na stronie Serwisu internetowego, data i godzina korzystania z Serwisu internetowego, 
typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne 
podobne informacje, które jednak nie mają charakteru danych osobowych. 

 
§ 3 

Cele i podstawy zbierania Danych Osobowych 
 

1. Dane Osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi zbierane przez 
Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego, podawane podczas procesu 
rejestracji (o którym mowa w Regulaminie Konferencji wirtualnej, dostępnym pod 
linkiem: https://www.konferencja.chiesi.pl/pdf/Chiesi_Regulamin_konferencji.pdf) są 
oznaczone jako niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną i takie, które nie 
są niezbędne. 

2. Dane Osobowe oznaczone jako niezbędne są zbierane w celu: 
a) zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji wirtualnej zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu Konferencji wirtualnej, w tym w szczególności: 
stworzenia listy Uczestników, przesyłania informacji dotyczących agendy 
Konferencji wirtualnej i innych informacji organizacyjnych, zapewnienia 
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możliwości zadawania pytań w trakcie Konferencji wirtualnej, zapisów czatu 
z Uczestnikami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa, administrowania 
Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) utrwalenia przebiegu Konferencji wirtualnej w postaci jej nagrania, co może 
wiązać się z utrwaleniem wizerunku i/lub głosu Prelegenta lub Uczestnika 
Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

c) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

d) dopasowania treści Serwisu internetowego do zainteresowań Uczestnika, 
a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia 
usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału 
w Konferencji wirtualnej zgodnie z formułą w jakiej jest ona organizowana. 

 
§4 

Prawa przysługujące Uczestnikowi 
 

1. Każdemu Uczestnikowi, którego Dane Osobowe są przetwarzane w każdym czasie 
przysługuje prawo do: 

a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
b) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi, i które 

są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora; 

c) dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane 
Osobowe są przetwarzane); 

d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są 
nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były 
one przetwarzane niezgodnie z prawem). 

2. W zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach 
świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Uczestnik może 
dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

a) prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej 
podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

b) prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
Administratora Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

3. Uprawnienia określone w niniejszej Polityce Prywatności Uczestnik może wykonać 
poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości (w postaci elektronicznej lub papierowej) 
na następujące adresy: 

a) listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa, 

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dpo@chiesi.com.  
4. Każdy Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance 
niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności 
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wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma 
innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec 
interesów Uczestnika). 

5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, ma 
on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz 
wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 
§ 5 

Dostęp do danych przez osoby trzecie 
 

1. Dane Osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

2. Dane Osobowe Uczestników zostaną powierzone do przetwarzania podmiotowi 
trzeciemu: dostawcy Serwisu internetowego, którym jest S&P Partners Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością  sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-319) przy ul. Ptasiej 
10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410647, 
NIP: 779-240-39-28. 

3. Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp 
jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz 
uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu internetowego, którym zostały 
udzielone stosowne pełnomocnictwa. 

4. Dostęp do danych Uczestników posiadają również podmioty IT zapewniające obsługę 
Konferencji wirtualnej. 

5. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (serwery są zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej). 

 
§ 6 

Okres przechowywania Danych Osobowych 
 

1. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres w jakim Organizator 
Konferencji wirtualnej - Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązany 
jest zachować dane dla celów kontroli związanej organizacją ww. wydarzenia.  

2. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Uczestnika, Dane 
Osobowe mogą być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta. 

3. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby 
Uczestnik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia 
roszczeń przez Administratora lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami 
osób trzecich. 

4. Dane związane z realizacją działań marketingowych będą przetwarzane, w tym 
przechowywane  do momentu zgłoszenia sprzeciwu. 

5. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. 
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§ 7 

Adresy IP i dane przeglądarki 
 

1. Adres IP składa się z ciągu czterech liczb przedzielonych kropką, z których każda 
posiada wartość pomiędzy 0 a 255 (np. 123.45.67.89). Z reguły adres IP jest 
przydzielany automatycznie przez dostawcę usług internetowych Uczestnika. Aby móc 
wyświetlać stronę Serwisu internetowego, serwer wykorzystywany przez 
Administratora pobiera adres IP Uczestnika i zachowuje go w maskowanej formie, tzn. 
zostają zapisane tylko pierwsze trzy liczby (np. 123.45.67.xxx). Niezależnie od tego, czy 
Uczestnik posiada stały lub dynamiczny adres IP, w wyniku powyższego nie można 
zidentyfikować danej osoby. W celu analizy błędów taki maskowany adres IP jest 
zachowywany w protokołach serwera sieciowego Serwisu internetowego (tzw. pliki 
dziennika), a do celów statystycznych przez program analizy sieciowej „Google 
Analytics“. Plik dziennika jest usuwany najpóźniej po siedmiu dniach. 

2. Dane przeglądarki. Serwer sieciowy Serwisu internetowego pobiera dane 
przekazywane przez przeglądarkę Uczestnika i standardowo zachowuje ich część 
w plikach dziennika. Wśród danych znajdują się informacje o systemie operacyjnym 
Uczestnika, wykorzystywanej przeglądarce, nazwie wyświetlanych informacji, 
momencie wejścia na stronę internetową Serwisu internetowego, stronie poprzednio 
odwiedzanej przez Uczestnika oraz ilości danych przekazywanych Uczestnikowi. Na 
podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest 
dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane 
i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika. 

 
§8 

Pliki “cookies” 
 

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane 
w urządzeniach końcowych Uczestników, przeznaczone do korzystania ze stron 
internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 
oraz unikalny numer. „Cookies” mogą być odczytywane przez system 
teleinformatyczny Administratora. 

2. Z pomocą „cookies” możliwa jest analiza korzystania z strony internetowej Serwisu 
internetowego, przy czym nie chodzi o sposób korzystania ze strony konkretnej osoby, 
a analizę, jak strona internetowa Serwisu internetowego jest wykorzystywana 
w ogólności, jakie informacje i jak często są wyświetlane, jakie obszary strony 
internetowej są szczególnie intensywnie wykorzystywane, jak długo Uczestnicy 
przebywają na stronie internetowej lub na jej podstronach, gdzie ewentualnie znajdują 
się nieprawidłowe linki itd. Dane pobrane w związku z tym są przechowywane 
anonimowo lub zapisywane bez odniesienia do konkretnej osoby. 

3. Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 
informacji zawartych w plikach „cookies”. 

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika pliki „cookies” oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 

5. Administrator wykorzystuje tzw.: 
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a) „Cookies” wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia 
Uczestnika przez system teleinformatyczny Serwisu internetowego — login, 
hasło (dane umożliwiające zalogowanie), 

b) „Cookies” zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia 
Uczestnika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych 
— VIMEO.  

6. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich 
są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Uczestnika, aż 
do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia Uczestnika. „Stałe” 
pliki pozostają na urządzeniu Uczestnika przez czas określony w parametrach plików 
„cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Uczestnika. Pliki „cookies” 
wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich 
własnej polityce prywatności. 

7. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania z Serwisu internetowego Konferencji 
wirtualnej. Administrator wykorzystuje te pliki do: 
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji Uczestnika na każdej kolejnej stronie 

Serwisu internetowego, 
b) dopasowania zawartości Serwisu internetowego do indywidualnych preferencji 

Uczestnika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego 
preferencjami wyświetlić stronę,   

c) polepszenia i przyspieszenia świadczenia usług w ramach strony Serwisu 
internetowego Konferencji wirtualnej, 

d) zbierania i przetwarzania anonimowych danych statystycznych (z wyłączeniem 
możliwości identyfikacji Uczestnika) takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki 
urządzeń Uczestników, czy statystyki zachowań Uczestników. Dane te zbierane są 
w celu analizy i ulepszania Serwisu internetowego, 

e) serwowania usług multimedialnych, 
f) tworzenia na przyszłość reklam, informacji marketingowych i handlowych, które 

mogą być wysyłane na zasadach wyrażonych w odrębnej zgodzie.  
8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym 
Uczestnika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Uczestnika w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej 
bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Uczestnika. To 
oznacza, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez 
Uczestnika, która uniemożliwia przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu 
końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej 
www.konferencja.chiesi.pl  przez Uczestnika może być utrudnione. 

9.  Uczestnicy Konferencji wirtualnej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 
dotyczących plików „cookies”. Pliki „cookies” mogą być przez Uczestnika usunięte po 
ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy 
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach 
systemu operacyjnego, z którego korzysta Uczestnik. Szczegółowe informacje 
o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:  
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- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 
- Google Chrome: 

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html. 

9. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane 
na komputerze bądź innym urządzeniu Uczestnika podłączonym do sieci dopuszczają 
umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia 
te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” 
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
przesłaniu na urządzenie Uczestnika. W ten sposób również zgoda wyrażona 
na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub 
odwołana (zablokowanie zapisywania plików „cookies”  w przyszłości). 

10. Możliwe jest również zablokowanie plików „cookies” podmiotów trzecich 
z jednoczesną akceptacją plików „cookies” stosowanych bezpośrednio 
przez Administratora. 

11. Należy pamiętać, że zrezygnowanie z plików „cookies” będzie dotyczyło wyłącznie 
konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte 
w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu. 

12. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Uczestnika 
mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu internetowego. 

13. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez 
Uczestnika na wykorzystywanie plików „cookies”. 

 
§ 9 

Zmiany Polityki Prywatności 
 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, 
o czym każdorazowo poinformuje Uczestników. 

 
§ 10 

Kontakt z Administratorem 
 

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez kanały określone w §4 ust. 3 oraz 
adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Administratora dpo@chiesi.com.  

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 r..  
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