Informacja o przetwarzaniu
Wewnętrznych IIA Polska

danych

osobowych

przez

Instytut

Audytorów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO)
informujemy, że:

1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska z siedzibą w Warszawie (00-002), przy ul. Świętokrzyskiej
20 pok. 508 NIP: 525-22-42-892; REGON: 015164833, wpis do KRS: 0000106923 (IIA Polska).

2. Dane kontaktowe
Możesz się skontaktować z IIA Polska dzwoniąc na numer telefonu: +48 (22) 110 08 13 lub +48 602 455 322, poprzez adres email: office@iia.org.pl,
a także pisemnie (adres siedziby IIA Polska).

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna
IIA Polska przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
●
●
●
●
●

umożliwienia Ci udziału w konferencji w charakterze prelegenta oraz w związku z przygotowaniem certyfikatu potwierdzającego taki udział,
zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym zapobiegania oszustwom oraz wyjaśniania okoliczności nieprawidłowego korzystania z usług,
wykonywania obowiązków wskazanych przepisami prawa, w tym obowiązków nałożonych na IIA Polska jako administratora danych,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
jeżeli wyraziłeś na to zgodę – przekazywania Ci informacji o planowanych szkoleniach lub konferencjach drogą mailową lub za pośrednictwem
telefonu (w przypadku uczestników, którzy nie są jednocześnie członkami IIA Polska).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
●
●
●
●

●

przepis prawa – ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
potwierdzenie udziału w konferencji poprzez podpisanie się na liście obecności,
niezbędność do realizacji celów i zadań statutowych – w przypadku uczestników szkoleń i konferencji, którzy są jednocześnie członkami IIA
Polska, w tym przekazywanie informacji o planowanych szkoleniach lub konferencjach;
uzasadniony interes administratora – dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym zapobiegania oszustwom, wyjaśniania okoliczności
nieprawidłowego korzystania z usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
zgoda – na przekazywanie informacji o planowanych szkoleniach lub konferencjach (w przypadku uczestników, którzy nie są jednocześnie
członkami IIA Polska).

4. Okres przechowywania danych
IIA Polska przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa do chwili wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania
wynikających z tych przepisów. Pozostałe dane IIA Polska przechowuje do chwili przedawnienia roszczeń. W przypadku danych zebranych na
podstawie zgody, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu realizowanego przez IIA Polska, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

5. Przekazywanie danych i odbiorcy danych
IIA Polska przekazuje Twoje dane osobowe dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie IIA Polska (m.in.
dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych i firmom kurierskim) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy
z IIA Polska i wyłącznie zgodnie z poleceniami IIA Polska.

6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w zakresie w
jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo do:
wycofania zgody - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
przeniesienia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od IIA Polska swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W sytuacjach przewidzianych prawem oraz w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu IIA Polska, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w szczególności na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania.
●
●

W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z IIA Polska korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.
Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

7. Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne,
ale konieczne do organizowania szkoleń i konferencji oraz realizacji zadań i celów statutowych IIA Polska, a także zapewnienia bezpieczeństwa.
Bez podania tych danych nie jest możliwy udział w szkoleniu lub konferencji.

