Kim są Współadministratorzy moich danych osobowych?
Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
iCEA sp. z o.o.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
KRS: 0000394000
NIP: 7792398535
REGON: 301902014
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Współadministratorzy odpowiadają za wykorzystanie danych osobowych w sposób
bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich
danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez
Administratora możesz skontaktować się:
pod adresem e-mail: biuro@grupa-icea.pl
pod numerem telefonu: +48 667 000 333,
listowanie pod adresem: iCEA sp. z o.o. ul. Polska 114, 60-401 Poznań lub osobiście w
naszej siedzibie).
Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie dr
Justyny Baksalary Inspektora Ochrony Danych Osobowych UAM.
Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podajesz je nam poprzez
formularz kontaktowy, który wypełniasz zapisując się na organizowane przez nas
warsztaty Brain Attack SXO Challenge.
Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych
zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas
przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej
informacji, pogrupowaliśmy
te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i
przedstawiamy
je poniżej.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Współadministratorów danych osobowych oraz
cel przetwarzania?

Rekrutacja uczestników w celu wzięcia udziału w warsztatach Brain Attack SXO
Challenge
Opis. Współadministratorzy prowadzą rekrutację uczestników w celu wzięcia udziału w
organizowanych przez nich warsztatach Brain Attack SXO Challenge. W związku z tym
osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach, mogą zgłosić swoje
uczestnictwo wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://brainsattack.pl/
Zakres danych. W tym celu Współadministratorzy przetwarzają następujące dane: imię i
nazwisko osoby, adres e-mail, aktualny rok studiów, specjalizację.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody
osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas
rekrutacji uczestników. Jeśli nie zdecydujesz się na wzięcie udziału w warsztatach
usuniemy Twoje dane osobowe nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia
kontaktu z nami.
Udział w warsztatach offlinowych dotyczących szeroko pojętego marketingu
e-commerce
Opis. Współadministratorzy gromadzą dane osobowe osób, które zostaną
zakwalifikowane do udziału w warsztatach i w związku z tym wezmą udział w 5
spotkaniach. Po każdym z warsztatów zostanie zlecone uczestnikom zadania do
wykonania z danego obszaru e-commerce. Efekty pracy uczestników będą oceniane
przez wykładowców UAM i zakończą się wyłonieniem zwycięskiej drużyny, która
najskuteczniej zaprojektuje strategię SXO dla wybranego e-commercu.
Zakres danych. W celu uczestnictwa w warsztatach przetwarzane będą następujące
dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, aktualny rok studiów, specjalizacja.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody
osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. W tym celu dane osobowe przetwarzane są
przez czas trwania warsztatów lub ewentualnie do dnia późniejszego tj. do momentu
wystawienia imiennych certyfikatów.
Wystawianie imiennych certyfikatów uczestnictwa w warsztatach

Opis. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe uczestników warsztatów
offlinowych Brain Attack SXO Challenge w celu wystawiania imiennych certyfikatów
uczestnictwa w warsztatach.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko
uczestników, numer telefonu, adres e-mail, rok studiów, specjalizacja.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody
osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu
do momentu wystawienia certyfikatów lub w razie podpisania umowy stażowej, przez
czas trwania stażu.

Ogłoszenie wyników konkursu na zwycięską drużynę na stronie
http://brainsattack.pl/o-projekcie/
Opis. Współadministratorzy zastrzegają sobie możliwość ogłoszenia wyników konkursu
na zwycięską drużynę, która najskuteczniej zaprojektuje strategię SXO dla wybranego
e-commercu, w postaci umieszczenia imion i nazwisk finalistów na stronie
http://brainsattack.pl/o-projekcie/
Zakres danych. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu na zwycięską drużynę
przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, telefon, rok
studiów, specjalizacja.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody
osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w tym celu będą
przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia pierwszego ogłoszenia wyników
finalistów na stronie internetowej. Współadministratorzy zastrzegają sobie możliwość
przetwarzania danych osobowych finalistów przez dłuższy okres, w przypadku zawarcia
umowy stażowej z finalistą konkursu.
Bieżąca komunikacja mailowa z uczestnikami warsztatów Brain Attack SXO Challenge
Opis. Współadministratorzy zastrzegają sobie możliwość bieżącego prowadzenia
komunikacji mailowej z uczestnikami warsztatów.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane uczestników: imię i
nazwisko osoby uczestniczącej w warsztatach, wizerunek.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody
osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas
trwania warsztatów lub ewentualnie dłużej, w przypadku nawiązania z wybranym
uczestnikiem umowy stażowej.

Sporządzanie not prasowych
Opis. Współadministratorzy zastrzegają sobie możliwość sporządzania not prasowych,
w których będą zamieszczane dane osobowe uczestników warsztatów Brain Attack SXO
Challenge.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane uczestników: imię i
nazwisko osoby uczestniczącej w warsztatach, wizerunek.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody
osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas
wydawania prasy zawierającej dane uczestników warsztatów.

Zawarcie umowy stażowej z wybranymi uczestnikami warsztatów Brain Attack SXO
Challenge
Opis. Z wybranymi uczestnikami warsztatów Brain Attack SXO Challenge należącymi do
drużyny, która najskuteczniej zaprojektuje strategię SXO dla wybranego e-commercu
zostaną nawiązane umowy stażowe.
Zakres danych. W tym celu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail, wykształcenie, wizerunek,
doświadczenie zawodowe, dane dotyczące stanu zdrowia.
Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych
kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez
rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas
trwania umowy stażowej. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać
dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń).
W powyższych przypadkach dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia
roszczeń z tytułu umowy.
Wystawianie dyplomów „Finalisty VI Edycji Brains Attack”
Opis. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe finalistów warsztatów
offlinowych Brain Attack SXO Challenge w celu wystawiania imiennych dyplomów.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko
finalistów, numer telefonu, adres e-mail, rok studiów, specjalizacja.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody
osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu
do momentu wystawienia dyplomów lub w razie podpisania umowy stażowej, przez czas
trwania stażu.
Prowadzenie strony na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz kanału na YouTubie

Opis.
W
celu
prowadzenia
działalności
marketingowej i promocyjnej,
Współadministratorzy prowadzą stronę na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz
kanale na YouTube. Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe
udostępnione w związku z rejestracją i korzystaniem z tych kanałów
społecznościowych.
Zakres danych. Przetwarzamy dane udostępnione przez Ciebie w portalach
społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube (najczęściej
obejmujące: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane z plików cookies itp.).
Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. uzasadniony interes prawny Współadministratorów polegający na promocji
działalności Współadministratorów oraz podejmowaniu działań marketingowych.
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
przez czas korzystania przez Ciebie z naszych kanałów społecznościowych: Facebook,
Instagram, Twitter oraz YouTube.
Zwróć uwagę, że jeśli korzystasz z kanałów społecznościowych, administratorem
Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd., oraz Google Ireland Ltd., Meta
Platforms Ireland Ltd., Twitter, Inc. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te
podmioty znajdziesz na ich stronach:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
YouTube: https://www.youtube.com/static?gl=PL HYPERLINK
"https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms"& HYPERLINK
"https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms"template=terms
Zdarza się, że korzystając z kanałów społecznościowych, wykupujemy reklamy
skierowane do konkretnej grupy odbiorców. W takim wypadku, dochodzi do profilowania
danych osobowych, poprzez analizę profilu użytkownika, celem określenia jego
preferencji i zaproponowania reklam odpowiadających jego oczekiwaniom.
Profilowaniem zajmuje się właściciel odpowiednio Facebooka, Instagrama oraz Twittera
jednakże Współadministrator korzysta z wyników profilowania w celu dotarcia do
odbiorców
zainteresowanych
tematyką
zbliżoną
do
tematyki
działań
Współadministratora.
Prowadzenie strony internetowej http://brainsattack.pl/o-projekcie/,
statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów WWW
Współadministratorów oraz ułatwienie korzystania z serwisów, zapewnienie
bezpieczeństwa informatycznego serwisów
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej
aktywności
w serwisach WWW, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej
z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu

IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu
operacyjnego.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
poprawie funkcjonalności tych usług.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez
czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie
zmienić ustawienia przechowywania plików cookies, szczegóły znajdziesz w Polityce
plików cookies [LINK]).
Kontakt z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w warsztatach – rozpatrywanie
skarg, wniosków, zapytań
Opis. Potencjalni uczestnicy warsztatów Brain Attack SXO Challenge mają możliwość
kontaktu ze Współadministratorami w formie telefonicznej, mailowej oraz poprzez
formularze kontaktowe umieszczone na stronie http://brainsattack.pl/o-projekcie/
Zakres danych. Numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane osobowe
podane przez osobę kontaktującą się ze Współadministratorami.
Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności
usług świadczonych przez Współadministratorów oraz na budowaniu pozytywnych
relacji pomiędzy Współadministratorami a potencjalnymi uczestnikami warsztatów
opartych na rzetelności i lojalności.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas
odpowiedzi na zapytanie potencjalnego uczestnika warsztatów, rozpatrzenia jego skarg,
wniosków lub zapytań. Dane osobowe są usuwane w terminie dwóch miesięcy od dnia
złożenia skargi, wniosku lub zapytania.

Obsługa informatyczna
Opis. Współadministratorzy prowadzą działalność przy wykorzystaniu systemów
informatycznych (np. poczty elektronicznej, strony internetowej itd.), co powoduje
konieczność korzystania z obsługi informatycznej.
Zakres danych. Dane wynikające z plików cookies [link do Polityki plików cookies], a
także wszystkie inne dane, które przetwarzane są z wykorzystaniem systemów
informatycznych (np. dane przetwarzane za pomocą formularzy kontaktowych na
stronie http://brainsattack.pl/o-projekcie/.
Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu
należytej obsługi strony internetowej prowadzonej przez Współadministratorów.
Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
przez czas przechowywania plików cookies .

Komu przekazywane są moje dane osobowe?
Współadministratorzy Danych Osobowych, z najwyższą starannością dbają o poufność
Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnej organizacji
warsztatów Brain Attack SXO Challenge, dane osobowe są przekazywane wskazanym
poniżej osobom.
Dostawcy usług
Twoje dane osobowe przekazujemy także dostawcom usług, z których korzystamy przy
prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Współadministratorów w
rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności
gospodarczej oraz świadczenie usług edukacyjnych oraz zarządzanie organizacyjne.
Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne,
doradcze, audytorskie, konsultingowe. Dane przekazujemy również podmiotom
świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi informatyczne oraz obsługę
systemów informatycznych np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom
serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.
Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy
państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski
Obszar Gospodarczy.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Podanie niektórych danych jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach Brain Attack
SXO Challenge organizowanych przez Współadministratorów. Nasz pracownik lub
ewentualnie system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją
niepodania tych danych jest brak możliwości uczestnictwa w warsztatach
organizowanych przez Współadministratorów. Poza danymi oznaczonymi jako
obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe
nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Jakie mam prawa?
Współadministratorzy, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,
zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych,
opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:
pod adresem e-mail: biuro@grupa-icea.pl,
pod numerem telefonu: +48 667 000 333 ,

listowanie pod adresem: ul. Polska 114, 60-401 Poznań lub osobiście pod wskazanym
uprzednio adresem.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
3. żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5. dostępu do danych,
6. żądania sprostowania danych,
7. przenoszenia danych do innego administratora.
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem,
spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w
ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio
o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Prawo do złożenia skargi
Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę
do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

