
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Na potrzeby organizacji wydarzeń on-line 

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 
maja 2016) – dalej „RODO”, oraz chęci dokonania przez Państwa rejestracji na wydarzenie on-line 
organizowane przez 3S Data Center S.A., na podstawie art. 13 RODO informujemy: 

1.       Administratorem Państwa danych jest 3S DATA CENTER S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. 
Gospodarcza 12, 40-432 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000364798, NIP: 9542704989, 
REGON: 241656774.  

2.       Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa, poprzez rejestrację on-line na nasze 
wydarzenie.  

3.       Dane zbierane są przez nas w następujących celach: 
a.       Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to organizacje i 

przeprowadzenie wydarzenia on-line – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
b.      Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie 

bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i 
przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z 
art. 6 ust 1 lit. c) RODO, 

c.    Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.  
 
4. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy: 

a.      dochodzenie i obrona przed roszczeniami,  
b.      marketing usług własnych,  
c.      weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,  
d      wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, 
e.     tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a 

mających związek z przedmiotem działalności 
 

5.       Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowej realizacji wydarzenia, na które 
się państwo rejestrują. 

 
6.       Dane mogą być przekazywane następującym typom odbiorców: 

a.       Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w tym 
administratorom portali udostępniających (streamujących czy hostujących) wydarzenia 
on-line - w celu poprawnego świadczenia Państwu usług, 

b.      Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji 
usług, 

c.      Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – 
wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym 
z łączącej nas umowy. 

7.    Infomujemy, że w związku z techniczną obsługą wydarzenia on-line, Pańśtwa dane mogą być 
przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy i w takim wypadku zapewnimy odpowiedni 



stopień zabezpieczeń tych danych (adekwatny do zakresu przekazania), w szczególności 
odpowiednie klauzule umowne z odbiorcą lub szyfrowanie. 

 
8.   Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres nie dłuższy niż wynosi okres 

przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, co w oznacza okres sześciu lat. 
 
9.   W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do 
przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej. 

 
10.  W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia 

niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
11.   Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez 

nas Państwa danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, na adres: iod@3s.pl. 
 
Z poważaniem, 
Zespół 3S Data Center S.A. 
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