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Drogi uczestniku szkoleń On-Line! 

 

Informujemy, że webinarium jest nagrywane. Dołączając do webinarium wyrażasz zgodę  

na nagranie webinarium z Twoim udziałem. Wiąże się to z przetwarzaniem podanych przez Ciebie 

danych osobowych (np. imię i nazwisko, login, dane firmy, adres e-mail, adres IP), a także 

wykorzystaniem Twojego wizerunku (jeśli włączysz kamerkę w urządzeniu, z którego 

korzystasz).  

Dane z nagrania, w tym Twoje dane osobowe, będą przetwarzane przez Daikin Airconditioning 

Poland Sp. z o.o. (ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, dalej: „Daikin”) w celu przeprowadzenia 

webinarium. Nagrania z webinarium będą udostępniane pracownikom i klientom Daikin oraz 

innym podmiotom współpracującym z Daikin.  

Jeśli nie wyrażasz zgody na nagranie spotkania z Twoim udziałem, prosimy o niedołączanie  

do webinarium lub jego opuszczenie. Pełna informacja o wykorzystaniu nagrania z webinarium 

oraz przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod tym adresem: szkolenia@daikin.pl  

Webinar tworzymy przy wykorzystaniu specjalistycznych aplikacji. Informacje o przetwarzaniu 

danych osobowych za pośrednictwem tych aplikacji znajdują się na stronach internetowych danej 

aplikacji. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem danych pozyskiwanych w ramach nagrywania webinariów jest DAIKIN 

AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana  

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla  

m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS: 0000015212, NIP: 1130087046, REGON: 010650813, wysokość kapitału zakładowego:  

4 510 000,00 PLN (dalej „Daikin”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

oraz wykorzystaniem nagrań z webinariów mogą się Państwo skontaktować z nami również  

pod adresem e-mail: office@daikin.pl. 

2. Przed każdym webinarium informujemy o tym, że wydarzenie jest nagrywane.  

3. Przetwarzamy tylko te dane, które zostaną nam udostępnione w trakcie nagrania wydarzenia.  

Dane osobowe podane w trakcie webinarium, w tym m.in. imię i nazwisko, login, dane firmy, adres 

e-mail, adres IP i wizerunek, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia spotkania online, w tym 

sporządzenia nagrania z tego spotkania, a także mogą być przetwarzane w celach promocji 

wydarzenia, produktów i usług Daikin oraz przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych wśród 

pracowników Daikin.  

4. Podanie danych oraz udostępnienie wizerunku jest dobrowolne.  

5. Wyrażenie zgody przez dołączenie do webinarium jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału 

w tym wydarzeniu.  
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6. Przetwarzanie podanych danych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO, a także art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych). Dane pozyskane w trakcie nagrań będą mogły być również przetwarzane w oparciu 

o uzasadniony interes administratora danych w celach promocyjnych, przeprowadzenia szkoleń 

wewnętrznych, a także w celu dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania webinarium, a także po zakończeniu wydarzenia przez 

okres promocji wydarzenia, produktów i usług Daikin oraz przez okres wykorzystania na cele 

szkoleniowe. Dane będą mogły być przetwarzane także do czasu przedawnienia roszczeń 

mogących powstawać w powyższym zakresie. 

8. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Daikin, w szczególności 

podmiotom świadczącym usługi lub dystrybutorom. Nagrania z webinarium mogą  

być przekazywane także pracownikom Daikin, w szczególności nowo zatrudnionym w celach 

szkoleniowych. 

9. W związku z korzystaniem z usług, m.in. dostawców usług IT, dane mogą być przekazywane 

również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku dbamy 

o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne  

do realizacji celów przetwarzania, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne  

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

10. Nasze webinaria tworzymy przy wykorzystaniu aplikacji ClickMeeting. Oznacza to, że dane 

podane w trakcie webinariów mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane podane podczas 

webinarium mogą być wykorzystywane w celach związanych z działalnością aplikacji 

wykorzystywanej do tworzenia webinarów/szkoleń on-line.  

11. W zakresie przewidzianym prawem przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje 

Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

12. Przysługuje Panu/Pani  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 

 

 

 


