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Szanowni Państwo, 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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) (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (RODO). 

Przykładamy wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów, w szczególności uczestników  CEO Round Table 

i innych wydarzeń organizowanych z naszym udziałem. 

Dlatego chcemy Panią/Pana poinformować w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie uprawnienia 

w związku z tym Pani/Panu przysługują. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem danych jest firma RSQ Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-586), przy ul. Flory 9/7 

(Administrator), świadcząca usługi executive coachingu, organizator forum rozwoju przywództwa – CEO Round Table oraz 

organizator programu rozwojowego dla średniej kadry menedżerskiej Wise & Young.   

Jaki jest cel przetwarzania danych? 

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach: 

(i) przygotowania i przedstawienia oferty uczestnictwa w CEO Round Table; 

(ii) umożliwienia korzystania z naszych usług oraz ich świadczenia na Pani/Pana rzecz, w szczególności 

zapewnienia możliwości udziału w wydarzeniach w ramach CEO Round Table lub innych organizowanych 

z naszym udziałem; 

(iii) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.  

prowadzenia działań marketingowych własnych usług, poprzez przesyłanie zaproszeń do udziału w 

wydarzeniach w ramach CEO Round Table na udostępniony przez Panią/Pana w tym celu adres poczty e-mail, 

kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowym, 

prowadzenia analiz statystycznych, obsługi złożonych przez Panią/Pana zapytań i reklamacji, przechowywania 

danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków 

wynikających z przepisów prawa). 

Jaka jest podstawa przetwarzania danych? 

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa, tj. niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą 

przed zawarciem umowy, niezbędność w celu wykonania umowy w zakresie w jakim będzie Pani/Pan uczestniczyła/-ł 

w wydarzeniach w ramach CEO Round Table oraz  realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub dobrowolnie udzielona przez Panią/Pana zgoda. 

Od kogo uzyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże w celu 

umożliwienia Pani/Panu korzystania z naszych usług oraz ich świadczenia na Pani/Pana rzecz wymagamy podania 

następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz informacji o miejscu zatrudnienia i zajmowanym stanowisku. 

Jak długo przechowujemy dane? 

Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.  
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W tym celu Administrator dokonuje okresowego przeglądu przechowywanych danych osobowych. Dane będą 

przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed  

 

nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem 

z tych danych i z tego sprzętu.  

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu prowadzenie działań marketingowych własnych usług, Administrator jest 

uprawniony przetwarzać do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub cofnięcia dobrowolnie udzielonej 

zgody. 

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim? 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług 

na Pani/Pana rzecz. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług księgowych etc. przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami 

bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora. Pani/Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom 

upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim Pani/Pana dane osobowe mogą 

zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.  

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w odniesieniu do danych?  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciw, prawo 

do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu 

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – z przyczyn związanych 

z Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Pani/Pana 

dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne 

do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ponadto ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia 

działań marketingowych własnych usług Administratora. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celu. 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich? 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Czy profilujemy Pani/Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani/Pana decyzje? 

Administrator nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji. 

W jaki sposób można się z nami skontaktować? 

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej należy kierować w formie elektronicznej na adres poczty 

e-mail: biuro@rsq.pl, w formie pisemnej na adres: RSQ Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-586), 

przy ul. Flory 9/7. 
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Dear Sir / Madam, 

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) ("GDPR"), enters into effect on May 25, 
2018. 

We pay a lot of attention to the protection of our clients' personal data, especially participants of the CEO Round Table 
and other events organized in cooperation with us. 

Thus, we would like to inform you how your personal data is processed and what rights you hold in that respect. 

Please read the information provided below. 

Who is the controller of your personal data? 

The controller of your personal data is RSQ Management sp. z o.o., with its registered office in Warsaw (00-586), at Flory 
9/7 (the "Controller"), provider of executive coaching services and organizer of CEO Round Table, leadership 
development forum and Wise&Young. 

What is the purpose of personal data processing? 

(i) to prepare and submit offers of participation in CEO Round Table; 
(ii) to allow you to use our services and perform them for you, especially to make it possible for you to participate in 
events as part of CEO Round Table or other events organized in cooperation with us; 
(iii) to pursue the Controller's legitimate interests, i.e. to conduct marketing activities for its own services by sending 
invitations to events as part of CEO Round Table or other ones organized in cooperation with us to the e-mail address 
provided by you, to contact you, incl. for purposes related to acceptable marketing activities, to conduct statistical 
analyses, to process submitted queries and complaints, to store date for archival purposes, and to ensure necessary 
accountability (evidencing our fulfilment of obligations arising from applicable legal regulations). 

What is the basis for data processing? 

Personal data is processed in accordance with applicable regulations; the basis for processing includes the necessity to take 
actions upon the request of a given person before execution of an agreement, performance of an agreement to the extent 
in which you participate in CEO Round Table, pursuit of the Controller's legitimate interests, or your voluntary consent. 

How have we obtained your personal data? Is it mandatory to provide personal data? 

We have obtained your personal data directly from you. Data submission is voluntary. However, in order to allow you to 
use our services and perform them for you, we require the following data: name, e-mail address, place of employment and 
position. 

How long do we store your data? 

The data will be stored by the Controller over a period that is necessary to meet the processing objectives.  
For that purpose, the Controller periodically reviews personal data. The data shall be processed in a manner ensuring an 
adequate level of safety and confidentiality, incl. protection against unauthorized access to the data and equipment used 
for its processing, as well as unauthorized use of the data and equipment.  
As regards personal data that we process to conduct marketing activities for our own services, the Controller shall be 
entitled to process it until you object or withdraw your voluntary consent. 

Do we share your data with third parties? 

Your personal data may be transferred to a third party if necessary in order to perform services to you. In addition, your 
personal data may be transferred to entities that process personal data on behalf of the Controller, including IT service 
providers, accounting services, etc. where such entities process data on the basis of a contract with the Controller, and the 
transfer of these data is covered by security measures and control by the Controller. Your data may be transferred to 
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authorized entities based on applicable legal regulations. Your personal data may be transferred to other third parties only 
if you have expressed a separate consent in that regard. 

What are your rights? 

You have the right to access your data, rectify it, request its erasure or limitation in its use, the right to withdraw the 
consent at any time, the right to object, the right of data portability, and the right to file a complaint with a supervisory 
authority. 

Right to object 

You are entitled to object to the processing of your personal data for reasons related to your specific situation in case 
processing is done as part of the pursuit of the Controller's legitimate interests. In such case, we will stop processing your 
data for such purposes unless we are able to prove that there is a legally valid basis for us to process such data, which 
takes precedence over your interests, rights and freedom, or in case we need the data to determine, seek or defend 
ourselves against claims. 

Moreover, you have the right to object in case your personal data is processed for marketing activities of the Controller's 
own services. In case you object to such processing, we will stop processing your data for this purpose. 

Do we transfer your data to third countries? 

Your personal data will not be transferred by the Controller outside the European Economic Area. 
Do we profile your personal data or make any automated decisions related to you? 
The Controller does not use profiling or automated decision-making. 

How to get in touch with us? 

Any questions or decisions to the extent discussed above shall be sent by electronic mail, to: biuro@rsq.pl, or by regular 
mail: RSQ Management Sp. z o.o., with its registered office in Warsaw (00-586), at Flory 9/7. 

 


