Polityka prywatności
§1. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób (dalej Użytkownik) korzystających
ze strony internetowej Forum Cobotyki (dalej Serwis) w rozumieniu
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 (dalej RODO) jest Procobot Sp. z
o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jurija Gagarina 4, 54-620 Wrocław,
NIP: PL8943045279, email: office@procobot.com (dalej Administrator)
2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość
elektroniczną na adres: office@procobot.com lub pocztą tradycyjną na adres:
Procobot Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jurija Gagarina 4
54-620 Wrocław
§2. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej znajdującej się pod
adresem http://www.forum-cobotyki.com.pl/ ze wszystkimi jej podstronami
(dalej Serwis) oraz odnosi się do każdego Użytkownika korzystającego z
Serwisu.
2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność
Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki
ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez
Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem,
dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także
Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia
bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in.
poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter
i cyfr).. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia
przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym
są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest
równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
3. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie
z usług Serwisu.
§3. Dane osobowe – przetwarzanie
1. Serwis przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników – tzn.
takich Użytkowników, którzy dokonali zgłoszenia na konferencję Forum
Cobotyki.
2. Następujące dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez Serwis:
1. imię
2. nazwisko
3. adres e-mail
4. numer telefonu

3. Każdorazowo dane wymienione w pkt. 1, 2 wykorzystywane są w celu:
1. realizacji i obsługi konferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO);
4. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
4. Nie jest możliwe korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu bez
podania danych wspomnianych w pkt.1,2.
5. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika oprócz Administratora mogą być
również inne podmioty, którym Administrator musi przekazać część lub całość
danych osobowych Użytkownika w celu wykonania usługi realizowanej
poprzez Serwis. Opisana sytuacja ma miejsce w szczególności dla
następujących zdarzeń:
1. Zapewnienie dostępności online Serwisu dla Użytkownika (w tej
sytuacji odbiorcą danych osobowych może być firma hostingowa
utrzymująca Serwis)
2. Zapewnienie komunikacji elektronicznej (e-mail) (w tej sytuacji odbiorcą
danych osobowych może być firma zewnętrzna wspierająca
Administratora w masowych wysyłkach wiadomości elektronicznych)
6. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na
etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić ponadto zgodę na:
1. przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu
bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora
lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do
oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych
pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania
z Serwisu (zgoda wyrażona na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
7. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu
skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania
przetwarzania jego danych osobowych , odwołania przez użytkownika zgody
na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta
Użytkownika z Serwisu.

§4. Prawa Użytkowników
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli
ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz
następujących informacji:
1. celu przetwarzania;
2. kategorii odnośnych danych osobowych;
3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach
w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych
osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania;
6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności „Prawo do Zapomnienia”):
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się
przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania;
3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1
RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą,
wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator;
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby
prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Użytkownik może dokonać zmiany swoich danych osobowych zbieranych
podczas rejestracji oraz na etapie korzystania z Serwisu w dowolnym

momencie w ustawieniach swojego konta w Serwisie lub poprzez złożenie
takiej prośby pod adresem poczty elektronicznej: office@procobot.com
7. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na
podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w
każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
§5. Pliki Cookies
1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane
lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i
korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies jest Administrator oraz:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.
Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora
kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone,
Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora
kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
3. Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych
zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania
konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować
przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie
serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy
kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w
celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem
personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki
sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej
strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub
zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na
urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem
tym może być między innymi Google.
Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki
cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w
określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do
problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych
usług.
6. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po
zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki
internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za

pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas
lub do momentu ich usunięcia.
7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od
rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu
skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania
przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez
Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

