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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  
przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.  

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 
107 („DI Xelion” lub „Administrator”). W każdym przypadku mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio z powołanym u Administratora 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@xelion.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres 
korespondencyjny: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony 
Danych”). 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach związanych z podjęciem przez Administratora działań organizacyjnych 
umożliwiających uczestnictwo w Kongresie Xelion. Brak podania wszystkich danych osobowych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia udziału w 
Kongresie Xelion. 

3. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych 

Cel Podstawa prawna Okres przechowania 

 Rejestracja Państwa udziału w Kongresie Xelion.  

 Obsługa zgłoszenia Państwa udziału w Kongresie 
Xelion, w tym skontaktowania się z Państwem przez 
DI Xelion w celu potwierdzenia zgłoszenia 
uczestnictwa w Kongresie Xelion oraz przekazania 
informacji organizacyjnych dotyczących Kongresu 
Xelion. 

 Kontakt po Kongresie Xelion w sprawach 
związanych z tym wydarzeniem, np. przekazanie 
podsumowania, prośba o opinię. 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO*, gdyż 

jest to niezbędne do wykonania 

umowy o uczestnictwo w 

Kongresie Xelion.  

 

Maksymalnie do 31 grudnia 2020 r. 

 Ewidencja uczestników spotkań organizowanych 
przez DI Xelion (ochrona interesów chronionych 
prawem). 

 Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego.  

 Ustalenie, dochodzenia i obrona przed 
roszczeniami.  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* – na 

podstawie uzasadnionego 

interesu prawnego 

Administratora.  

 

Do czasu upływu terminów przedawnienia 

roszczeń. 

 Kontakt w celach marketingowych usług własnych 
(jeśli Państwo dodatkowo  udzieliliście zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu 
marketingu bezpośredniego produktów i usług 
Xelion oraz zgody na wykorzystanie w tym celu 
adresu e-mail lub numeru telefonu). 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* – 

zgoda na przetwarzanie danych 

na potrzeby kontaktu przez DI 

Xelion w celach 

marketingowych.  

Do czasu wycofania zgody lub upływu 

terminów przedawnienia roszczeń. 

4. O Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.   

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług 
związanych z organizacją Kongresu Xelion oraz Partnerom Xelion (profesjonalny opiekun klienta), przy czym takie podmioty przetwarzają 
dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane organom 
władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i 
celach wynikających z przepisów prawa. 

6. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do 
profilowania. 

7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia 
zgody oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji tych praw należy zwracać się do Inspektora Ochrony Danych w sposób 
wskazany pkt. 1). 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

 
 
 
 
 

*RODO - 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) 
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