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Dane zbierane podczas zgłoszenia 

Aby mogli Państwo wziąć udział w konferencji, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  

on-line. Podczas rejestracji zapytamy Państwa o imię, nazwisko, dane adresowe i kontaktowe (mail, 

telefon), informacje o firmie, w której Państwo pracują (nazwa) oraz o informacje o Państwa osobie, jako 

pracowniku (stanowisko).  

Do wystawienia faktury będziemy także potrzebować NIP-u firmy.  

Dane zbierane do kontaktów z Państwem 

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, przekazują 

nam Państwo swoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, itp.  

W przypadku pozostawienia prośby o kontakt w formularzu na stronie www.HRwcentrach.pl w dziale 

„Kontakt”, zostawiają nam Państwo dane osobowe (imię, nazwisko), nazwę firmy oraz dane kontaktowe 

(telefon).  

Dane zbierane podczas przeglądania strony 

Podczas przeglądania strony mogą być zbierane dane o użyciu, odwiedzalności i inne dane związane  

z prowadzeniem statystyk serwera www. Serwis HRwcentrach.pl stosuje również mechanizm "cookies"  

w celu zapamiętania informacji o Internautach, przeprowadzenia procesu rejestracji oraz skorzystania  

z innych usług dostępnych na stronach serwisu. 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?  

Zobowiązujemy się do nieprzekazywania zebranych danych podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas 

zgłoszenia uczestnictwa będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Państwu udziału w konferencji. 

Wypełnienie formularza jest obowiązkowe w przypadku chęci udziału w konferencji. 

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a naszym serwisem będą wykorzystane  

w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przedstawienia oferty odpowiadającej kryteriom Państwa 

zapytania.  

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać 

udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

W przypadku naruszenia Regulaminu Konferencji, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego 

przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.  

Dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz obowiązującą  

u Administratora Danych Polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Przysługuje Państwu w każdym 

czasie prawo do wglądu w swoje dane, jak również ich poprawy, jak również prawo do żądania ich 

usunięcia.  

W przypadku usunięcia danych nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa niektórych lub wszystkich 

http://www.hrwcentrach.pl/


usług. Usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy potwierdzili Państwo udział w Konferencji nie 

zwalnia Państwa z obowiązku uregulowania należnych płatności zgodnie z Regulaminem Konferencji.  

W jaki sposób się z Państwem kontaktujemy? 

Jeśli wypełnili Państwo formularz zgłoszeniowy w naszym serwisie, otrzymają Państwo od nas e-maile 

dotyczące dalszego postępowania oraz fakturę proforma. W przypadku konieczności przekazania ważnych 

informacji o Państwa transakcji lub w wyjątkowych sytuacjach będziemy się także kontaktować  

z Państwem telefonicznie. 

W przypadku wypełnienia formularza z prośbą o kontakt z naszej strony, wyrazili Państwo chęć i zgodę 

na telefoniczny kontakt z Państwem.  

Jak poinformować nas o zmianie Państwa danych osobowych? 

W celu zmiany danych osobowych, kontaktowych lub innych, niezbędnych do udziału w konferencji, lub 

prawidłowego działania dostępnych w serwisie opcji należy skontaktować się bezpośrednio  

z organizatorem. Dane kontaktowe dostępne są w dziale „kontakt” na stronie www.HRwcentrach.pl. 

Zmiany naszej polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad polityki prywatności, poprzez publikację nowej polityki 

prywatności na naszej stronie internetowej.  

Kontakt 

Firma zbierająca dane (Administrator): AG TEST HR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, 31-105 Kraków, ul. Zwierzyniecka 30, KRS 0000680509, NIP 676-12-39-858. 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy pod adres: 

dane-osobowe@testhr.pl. 
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