POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
Wypełnij i podpisz niniejszy formularz, jeżeli chcesz abyśmy informowali Cię o produktach i usługach związanych
z problematyką ochrony danych osobowych, w tym organizowanych i współorganizowanych przez nas warsztatach,
szkoleniach, konferencjach oraz kongresach dedykowanych dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych
w organizacjach.
Możesz wybrać, w jaki sposób chcesz otrzymywać od nas wyżej wskazane informacje.

Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych przez European Network Security Institute Sp. z o.o. z siedzibą

TAK* NIE

w Warszawie przy al. Jana Pawła II 34, w celu przekazywania mi informacji o produktach i usługach
związanych z problematyką ochrony danych osobowych zgodnie z wybraną przeze mnie poniżej formą
kontaktu**.
Otrzymywanie informacji handlowych w wyżej wskazanym zakresie poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku
wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS) także z użyciem tzw. automatycznych systemów
wywołujących.

Wiadomości e-mail

Adres e-mail do kontaktu: ………………………………………………………………

Wiadomości SMS/MMS

Nr tel. do kontaktu: ……………………………………………………………………….

Rozmowę telefoniczną

Nr tel. do kontaktu: ……………………………………………………………………….

Korespondencję
pocztową

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

* Udzielenie tej zgody jest dobrowolne, lecz jest ona niezbędna abyśmy mogli zarejestrować Cię w bazie kontaktowej ENSI.
Możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez przesłanie oświadczania o wycofaniu zgody na adres: odo@ensi.net.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
** Możesz podać dane dla jednej lub kilku formy kontaktu.

…………………………………………………..
Imię i nazwisko (drukowanymi literami)

………………………………………………
data i podpis

Wypełniony i podpisany formularz możesz przekazać nam zarówno bezpośrednio w toku warsztatów lub innego wydarzenia,
którego jesteś uczestnikiem, jak również przesyłając go na adres naszej siedziby lub załączając jego skan do wiadomości email przesłanej na adres naszej poczty elektronicznej: odo@ensi.net.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie niniejszego formularza (dalej jako „Dane Osobowe”) jest
European Network Security Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 34 („ENSI”).
Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest przekazywanie informacji o produktach i usługach związanych z problematyką
ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach udzielonej zgody.
Odbiorcy danych
Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy ENSI oraz podmioty, którym dane mogą być
udostępnione w związku z organizacją warsztatów (np. centrum konferencyjne) i ich upoważnieni pracownicy.
Okres przechowywania danych
Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne.
Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich
usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych,
co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o
tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą
można kontaktować się z ENSI kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: odo@ensi.net. Osoba, która złożyła
wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może
zostać poproszona przez ENSI o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację
jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez ENSI do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

