
Informacja o przetwarzaniu danych uczestników wydarzenia organizowanego przez Lean Enterprise 

Institute Polska sp. z o.o. 

 

Informujemy, że w związku z udziałem w wydarzeniu, takim jak konferencja, szkolenie czy warsztaty, 

organizowanym przez Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o., organizator przetwarza Pani/Pana 

dane osobowe, jako uczestnika takiego wydarzenia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje 

o zasadach takiego przetwarzania, dokonywanego przez organizatora. 

 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Lean Enterprise Institute Polska spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000267015, NIP: 8982098802, REGON: 020402160, kapitał zakładowy: 100.000 zł.  

 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami 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). 

 

Uczestnik może skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na następujący adres poczty 

elektronicznej: szkolenia@lean.org.pl,  wysyłając list na adres: Lean Enterprise Institute Polska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław  lub dzwoniąc pod następujący 

nr telefonu: 502 208 231. 

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

a) w odniesieniu do osób, które jako uczestnicy są jednocześnie klientami Administratora (tzn. 

są stroną umowy zawartej pomiędzy klientem a Administratorem) – w celu umożliwienia im 

zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług na rzecz klientów, w 

szczególności obejmującej zapisanie się na udział w Wydarzeniu, organizowanym przez 

Administratora oraz realizację praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, 

związanych z tym Wydarzeniem, co stanowi sytuację, w której przetwarzanie danych jest 

niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą – prawna podstawą 

do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 

b) w odniesieniu do osób, które działają w imieniu klientów (osób kontaktowych, przedstawicieli 

oraz reprezentantów) – w celu umożliwienia im działania w imieniu klienta w celu zawarcia i 

wykonania umowy dotyczącej udziału klienta oraz uczestników w Wydarzeniu, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes administratora – prawna podstawą do przetwarzania danych 

osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO, 

c) w odniesieniu do uczestników, którzy biorą udział w Wydarzeniach jako osoby wskazane 

przez administratora (np. pracownicy spółki, która  – dane są przetwarzane w celu zapewnienia 

uczestnikom możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu, przekazaniu im materiałów 

szkoleniowych i wydaniu certyfikatów oraz realizacji innych obowiązków, wynikających z 

niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim odnosi się on do możliwości wzięcia udziału w 

Wydarzeniu przez uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – 

prawna podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

Obejmuje to również przetwarzanie danych w związku z możliwością utrwalania wizerunków 



osób, które biorą udział w szkoleniach i rozpowszechnianie ich w celach marketingowych, 

zgodnie z treścią zezwolenia udzielonego na rzecz Administratora na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2021.1062 

z dnia 2021.06.14). 

 

Niezależnie od powyższego, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, w tym w szczególności prawa 

podatkowego. Prawną podstawą do prowadzenia tego rodzaju działań jest przepis art. 6 ust. 1 lit c) 

RODO, który wskazuje na to, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy 

jest to niezbędne  w celu realizacji prze administratora obowiązku, nałożonego na niego przepisami 

prawa. 

 

Ponadto, w związku z stanem epidemii wywołanej wirusem COVID-19, dane osobowe uczestników 

szkoleń mogą być przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie szkolenia oraz 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Dotyczy to w szczególności danych 

identyfikacyjnych lub kontaktowych. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie 

rozprzestrzeniania się chorób stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, a prawną 

podstawą do przetwarzania tych danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

 

Odbiorcą danych osobowych uczestników, przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu, 

są podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO lub 

podmioty które mogą je przetwarzać jako samodzielni administratorzy danych: 

a) Podmioty odpowiadające za zarządzanie hotelami, salami konferencyjnymi lub 

przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których organizowane są Wydarzenia – dany podmiot 

otrzymuje dane osobowe tylko tych uczestników, którzy będą brali udział w Wydarzeniu 

organizowanym w takim zarządzanym przez ten podmiot miejscu, 

b) podmiot, umożliwiający wykorzystanie usług chmurowych Microsoft, takich jak Microsoft 

Teams – usługa ta świadczona jest przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w 

Dublinie, Irlandii, oraz Microsoft Corp. z siedzibą w Redmond, Waszyngton, USA, 

c) podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi księgowe oraz rachunkowe,podmiot 

udostępniający aplikację do organizowania wydarzeń online, w sposób umożliwiający 

transmisję dźwięku i obrazu - ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gdańsku. 

 

Z uwagi na to, że część podmiotów, wskazanych powyżej, posiada swoja siedzibę w USA, Usługodawca 

informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej podmiotom, które umożliwiają zawarcie specjalnych umów, obejmujących 

Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską, przyznające dodatkowe 

prawa podmiotom, które są zobowiązane do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących 

ochrony danych. 

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres organizacji Wydarzenia, w którym bierze udział 

uczestnik oraz przez okres 3 lat od zakończenia takiego Wydarzenia. W zakresie w jakim dane te dotyczą 

rozliczeń podatkowych, są przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym doszło do organizacji Wydarzenia.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą,  



b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim 

przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 

danych, 

f) cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w 

jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało 

wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody, 

g) przenoszenia danych osobowych do innych podmiotów. 

 

Administrator przetwarza co do zasady dane osobowe pochodzące bezpośrednio od osoby, której te dane 

dotyczą. W sytuacji gdy Administrator przetwarza dane uczestników, mogą one pochodzić również od 

klienta, tzn. od podmiotu, który dokonał zakupu możliwości udziału w Wydarzeniu i wskazał, że 

konkretni uczestnicy będą w nim brać udział w jego imieniu. W takim przypadku zakres przetwarzanych 

danych obejmuje co do zasady imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko, 

dane dotyczące Wydarzenia, w którym osoba będzie brała udział. 

 

Administrator wskazuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bazującego na 

danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, w tym nie dokonuje profilowania. 

 

 


