
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją ProfitMeet 

wraz z Polityką Cookies strony www.profitmeet.pl 

 

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 jako 

„RODO”) – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia 

ProfitMeet, czyli konferencji on-line dotyczącej obszaru e-commerce 

– informujemy, że: 

Współadministratorami Państwa danych osobowych są współorganizatorzy konferencji ProfitMeet, tzn.: 

1) ProfitCrew Limited z siedzibą w Nuneaton (Wielka Brytania), Flat 6 Avon Lodge, 27 Manor Park 

Road, Nuneaton, United Kingdom, CV11 5HB, wpisaną do Companies House pod numerem 

12444017, NIP: GB 341782008; 

2) SN Progress Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 

13/1B, 50-037 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS: 0000792501, NIP: 8133817632, REGON: 383726622 

- dalej łącznie jako: „Administratorzy”. 

Administratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy – w związku z czym mogą Państwo skontaktować 

się z Administratorami poprzez wiadomość e-mail na adres: hello@profitcrew.pl. 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów, w 

zależności od charakteru Państwa uczestnictwa w ProfitMeet: 

1) W przypadku, gdy są Państwo prelegentem ProfitMeet - w celu wykonania umowy o 

wystąpienie, której są Państwo stroną jako osoba fizyczna, lub w celu podjęcia na Państwa 

żądanie działań przed zawarciem takiej umowy (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 

lit. b RODO). 

Wyjaśniamy, że zawieramy z Państwem umowę o wystąpienie w trakcie ProfitMeet w momencie 

ustalenia wszystkich warunków współpracy, w szczególności w formie pisemnej lub 

dokumentowej (np. e-mail). 

 

2) W przypadku, gdy są Państwo uczestnikiem ProfitMeet - w celu wykonania umowy o 

uczestnictwo, której są Państwo stroną jako osoba fizyczna, lub w celu podjęcia na Państwa 

żądanie działań przed zawarciem takiej umowy (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 

lit. b RODO). 

Wyjaśniamy, że zawieramy z Państwem umowę o uczestnictwo w ProfitMeet wskutek dokonania 

przez Państwa zapisu na wydarzenie, poprzez udostępnione Państwu narzędzie internetowe. 

 

3) W celu odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące ProfitMeet, w tym skierowane do nas 

poprzez formularze kontaktowe lub pocztę e-mail – podstawą przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony cel Administratorów, przejawiający się w informowaniu Państwa, na 

Państwa życzenie, o przedmiocie, zakresie oraz charakterystyce konferencji ProfitMeet, jak 

również o działalności Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 

4) W celu dopisania Państwa do listy wysyłkowej newslettera ProfitMeet – podstawą przetwarzania 

danych jest prawnie uzasadniony cel Administratorów, przejawiający się w dostarczaniu 



Państwu, na Państwa życzenie, informacji o ProfitMeet oraz innych wydarzeniach 

organizowanych przez Administratorów, jak również materiałów edukacyjnych dotyczących e-

commerce – a w konsekwencji promocja wydarzenia oraz działalności Administratorów (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

 

5) W celu realizacji przez Administratorów ich prawnie uzasadnionych interesów, innych niż 

wskazane w punkcie 3 lub 4 powyżej, a to zwłaszcza informowania o oferowanych przez 

Administratorów usługach (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 

zd. ostatnie preambuły RODO); 

 

6) Niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów 

wymienionych w powyższych punktach wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – 

podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele: 

1) wykonania umowy (o prelekcję lub uczestnictwo w ProfitMeet) - podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy; 

2) odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

udzielania Państwu tej odpowiedzi; 

3) zapisu do newslettera - podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dostarczania 

Państwu newslettera. 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: 

1) Administratorzy, a także ich reprezentanci, pracownicy, współpracownicy i doradcy, 

2) podmioty współpracujące z Administratorami, a w tym realizujące na rzecz Administratorów 

akcje promocyjne, związane z ProfitMeet; 

3) podmioty świadczące na rzecz Administratorów usługi (m.in. księgowe, IT); 

4) podmioty wspomagające Administratorów w zakresie usług promocyjnych, marketingowych 

oraz analitycznych. 

5) Sponsorzy konferencji ProfitMeet - jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazanie im danych w 

celach wysyłki informacji handlowej 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu: 

1) przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w 

przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2) cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO; 

3) wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych 

osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto: 

1) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają 

Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem; 

2) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów – 

mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 



Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na podstawie 

Państwa historii przeglądania witryny ProfitMeet (w tym na podstawie plików cookies – o których mowa 

poniżej). Wskutek tak rozumianego profilowania, Administratorzy mogą dopasowywać informacje 

kierowane do Państwa do Państwa indywidualnych potrzeb. W tym zakresie Administratorzy mogą 

korzystać ze wsparcia zewnętrznych usługodawców. Z tak rozumianym profilowaniem nie wiążą się dla 

Państwa żadne negatywne konsekwencje, ponieważ Administratorzy oraz ich usługodawcy stosują 

właściwie środki techniczne, zabezpieczające przetwarzane dane. 

Zgromadzone bazy danych klientów Administratorzy mogą ponadto wykorzystywać w celu poszukiwania 

innych osób potencjalnie zainteresowanych ich ofertą. Może to następować przez zautomatyzowane 

przyporządkowanie poszczególnym grupom osób wspólnych cech lub preferencji, charakteryzujących 

potencjalnych usługobiorców. W tym zakresie Administratorzy mogą korzystać ze wsparcia 

zewnętrznych usługodawców. Z tak rozumianym profilowaniem nie wiążą się jednak dla Państwa żadne 

konsekwencje, ponieważ Administratorzy oraz ich usługodawcy stosują właściwie środki techniczne, 

zabezpieczające przetwarzane dane. 

Ze względu na siedzibę ProfitCrew Ltd., Państwa dane mogą być przekazane do Wielkiej Brytanii, która 

jednak stosuje odpowiedni stopień ochrony, zatwierdzony przez Komisję Europejską. 

Ponadto, Administratorzy, m.in. z pomocą podmiotów wspomagających ich działalność w zakresie usług 

promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, mogą przekazać wybrane dane osobowe do innych 

państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże 

wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, 

stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. 

Jednocześnie informujemy, że: 

1) ProfitCrew Ltd. wyznaczyła w Polsce przedstawiciela – drugiego ze współadministratorów danych, 

tzn. SN Progress Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, z którym można skontaktować się pod wyżej 

wymienionym adresem e-mail hello@profitcrew.pl 

Polityka plików Cookies w serwisie internetowym profitmeet.pl 

Administratorzy wykorzystują tzw. pliki cookies. 

Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na Państwa komputerze, 

smartfonie lub tablecie, które następnie mogą być odczytywane przez serwery internetowe przy 

każdorazowym połączeniu się z takim urządzeniem końcowym. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę 

strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje 

połączenie ze stroną internetową. 

W ramach naszego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 

przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików 

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. 

Zapisane na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies są wykorzystywane przez Administratorów w 

celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w szczególności dostosowania kierowanych 

do Państwa ofert i treści do Państwa indywidualnych potrzeb (profilowanie). Pliki cookies mogą być 

ponadto wykorzystywane przez Administratorów w celach statystycznych. 

W wyżej opisanych celach Administratorzy mogą udostępniać zebrane pliki cookies podmiotom 

wspomagającym Administratorów w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych. 

Za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie 

ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików 



cookies, bądź też ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 

dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Zezwolenie na 

korzystanie z plików cookies bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, 

że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, a Administratorzy będą mogli 

uzyskiwać do nich dostęp. 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratorów plików cookies, prosimy o zmianę 

ustawień swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub rezygnację z korzystania z naszego serwisu 

internetowego. 


