
  

 
 

 
Syngenta Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS: 0000017224 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP: 522-25-48-445. Adres spółki: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z organizacją webinaru zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu. 
 
Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: 
syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.  
 
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio z Administratorem pod numerem telefonu Infolinii: 
223260601. 
  
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  
 
Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na pytania Uczestnika dotyczące webinaru, zawarcia i wykonania umowy o 
bezpłatny udział Uczestnika w webinarze oraz realizacji prawie uzasadnionego interesu Administratora opisanego niżej.  
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w webinarze.  
 
Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”) – w zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, prowadzenia marketingu bezpośredniego, badania poziomu zainteresowania 
organizowanym webinarem jak również promocji własnej marki i działalności,  

b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie, w jakim kontaktujemy się z Uczestnikiem przed zawarciem umowy o udział w webinarze 
oraz niezbędnym dla jej wykonania. 

 
Odbiorcami danych osobowych będą: Facebook Inc., agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem i wysyłką materiałów 
marketingowych, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i pozostałych odbiorców danych oraz 
oferujące wsparcie IT, podmioty oferujące narzędzia do organizacji webinaru.  
 
Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. W takich 
przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony (np. Szwajcaria), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie 
zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne 
UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym w efekcie profilowania. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy u Twój udział w webinarze oraz czas niezbędny do wykazania, że 
wykonaliśmy ją prawidłowo. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, dane 
będą przetwarzane nie dłużej niż do wniesienia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 
 
Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane 
osobowe: 
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną 

sytuacją; 
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 
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