
Klauzula  informacyjna.  Użytkownicy
Pla ormy Edkacyjno-Szkoleniowej dih4.ai.
Informacje ogólne.

Informacje  przedstawione w tym dokumencie  są spełnieniem obowiązku Administratora  Danych Osobowych
zgodnie z art. 13 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 (Rozporządzenie, RODO).

Niniejsza  Klauzula  Informacyjna  skierowana  jest  do  wszystkich  zarejestrowanych  Użytkowników  pla ormy
Edukacyjno-Szkoleniowej dostępnej pod adresem h ps://edu.dih4.ai administrowanej przez Voicelab.AI

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Voicelab.ai  Sp.  z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, al.  Grunwaldzka 135a,
80-264 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku,  VII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000589925  (dalej:
Administrator Danych Osobowych, Voicelab.ai).

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Wyznaczonym przez Voicelab.ai Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie  na  adres:  Voicelab.ai  Sp.  z  o.o.,  Inspektor  Ochrony  Danych,  al. Grunwaldzka  135a,
80-264 Gdańsk, Polska

- przez e-mail: iod@voicelab.ai;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA

1. Działania  edukacyjno-
szkoleniowe

Zgoda  osoby,  której  dane
dotyczą  (art.  6  ust.  1  lit  a
RODO)

Do czasu odwołania zgody lub
wyrażenia sprzeciwu.

2. Działania marketingowe. Prawnie  uzasadniony  interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Do  czasu  zgłoszenia  żądania
usunięcia  danych  lub
wyrażenia sprzeciwu.

3. Działania  analityczne  i
statystyczne.

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

Do  czasu  zgłoszenia  żądania
usunięcia  danych  lub
wyrażenia sprzeciwu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  ujawnione  Politechnice  Gdańskiej  mieszczącej  się  pod  adresem  ul.  Gabriela
Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk w ramach realizacji  konsorcjum Voicelab.ai – Politechnika Gdańska programu
"Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorców".



Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione do ministerstwa właściwego, odpowiedzialnego za kontrolę realizacji
programu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

- upoważnionym pracownikom i współpracownikom Voicelab.ai;

- podmiotom świadczącym wybrane usługi  na rzecz Voicelab.ai  w tym: usługi  prawne, informatyczne,
marke ngowe, statystyczne, analityczne oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

- podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do świadczenia usług na rzecz Voicelab.ai.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu,  w  odniesieniu  do  tych
danych, następujące prawa:

- prawo  dostępu  do  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii,  o  ile  prawo  do  uzyskania  kopii  nie  wpłynie
niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;

- prawo do  usunięcia  danych osobowych, w sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych nie  następuje w celu
wywiązania  się  z  obowiązku  wynikającego  z  przepisu  prawa  i  nie  jest  niezbędne  do  ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

- prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
w przypadkach,  kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją  prawnie uzasadnionego interesu
Voicelab.ai; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania;

- prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie
zgody lub umowy;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

Korzystanie z Pla ormy Edukacyjno-Szkoleniowej wymaga podania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania na
podstawie informacji gromadzonych za pomocą technologii Cookies. 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana  dane osobowe  gromadzone  automatycznie  na  podstawie  technologii  cookies  i  innych  podobnych
technologii  mogą  być  przekazywane  do  państw  trzecich  tj.  poza  Europejski  Obszar  Europejski  w związku  z
korzystaniem z narządzi dostawców usług analitycznych i marke ngowych (Facebook, Google). Dane osobowe



mogą być też przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego
(email, messenger).

Zasady aktualizacji dokumentu.

Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w przepisach prawa będziemy aktualizować
Klauzulę Informacyjną o odpowiednie zapisy.

O wszelkich  zmianach będziemy informować osoby odwiedzające nasze strony WWW poprzez zamieszczenie
odpowiednich informacji na stronie niniejszej Klauzuli Informacyjnej. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian
związanych  z  ochroną  prywatności  oraz  ochroną  danych  osobowych,  możemy wysłać na  udostępniony  nam
adres e-mail  dodatkowe informacje lub wymagać od Ciebie ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania
danych osobliwych oraz ochrony prywatności.

Postanowienia końcowe.

Niniejsza Klauzula Informacyjna obowiązuje od dnia 25/09/2020 r. Data aktualizacji 25/09/2020 r.


