POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje ogólne
Niniejsza strona internetowa (dalej Portal) jest obsługiwana przez Vision Factory Polska
Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-649), przy ul. Mozaikowej 12 zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS 0000619517,
NIP 7262660652, Regon: 364497790, (Podmiot przetwarzający – Procesor).
Polityka Prywatności określa zasady:
1. przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Portalu,
2. przechowywania informacji o użytkownikach na serwerze Procesora w formie
logów,
Portal pozyskuje dane od użytkowników w następujący sposób:
1. poprzez dobrowolnie podawane informacje w formularzach (m.in. formularz
kontaktowy, serwis powiadamiający),
2. poprzez zapisywanie logów serwera www przez Spółkę.

Portal pozyskuje dane od użytkowników w związku z umową realizowaną od dnia
20.03.2019 roku zawartą między Podmiotem przetwarzający – Procesorem i
Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi Spółka Akcyjna („WSiP”) na
podstawie której WSiP zleca Podmiotowi przetwarzającemu – Procesorowi organizacje
cyklu 5 kongresów dla nauczycieli odbywających się w okresie od 15 kwietnia 2019 roku
do 25 kwietnia 2019 roku.
Czynności przetwarzania danych osobowych, zakres danych powierzonych do
przetwarzania oraz istotne warunki powierzenia zbioru danych osobowych określa
umowa powierzenia danych osobowych zawarta pomiędzy:
1. Administratorem Danych Osobowych Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Spółka Akcyjna („ADO”)- z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000595068, kapitał zakładowy 40.736.880,00
(wpłacony w całości), NIP: 5272605292, REGON 141911531
2. Procesorem – Podmiotem Przetwarzającym - Vision Factory Polska Sp. z o. o.
z siedzibą w Łodzi (93-649), przy ul. Mozaikowej 12 zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS 0000619517, NIP
7262660652, Regon: 364497790

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z ADO w
następujący sposób:
1. listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie
96, 00-807 Warszawa,
2. poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
3. przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
4. dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Dane osobowe zbierane w formularzach kontaktowych
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez ADO zgodnie z art. 13
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
jako „RODO) dostępna jest pod adresem https://www.wsip.pl/o-firmie/dane-osobowe.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgłoszenia Uczestnika
Kongresu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej kongresów, w celu:
1. rejestracji zgłoszenie uczestnictwa,
2. organizacji i przeprowadzenia kongresów,
3. wykorzystania wizerunku Uczestnika Kongresu w ramach zdjęć reportażowych
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Kongresu.
Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w kongresie
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

