
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Obowiązuje od 26 stycznia 2021 r. 

A. Wprowadzenie 
 
1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową www.klubinteligencjibiznesu.pl jest dla nas bardzo          

ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, co robimy              
z Twoimi danymi osobowymi. 

2. Zgoda na korzystanie z plików cookies zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności podczas             
pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookies przy każdej kolejnej               
wizycie na naszej stronie. 

3. W przypadku niezgodności niniejszej Polityki Prywatności z innymi bezpośrednio akceptowanymi przez           
Ciebie dokumentami, w szczególności związanymi z przystąpieniem do Klubu Inteligencji Biznesu lub            
społeczności Klubu Inteligencji Biznesu, obowiązują w pierwszej kolejności tamte dokumenty a           
następnie “Polityka Prywatności” w obszarach, które nie są kolizyjne. 

 

B. Administrator danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Inteligencji Biznesu Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.              
Kolejowej 45/147, 01-210 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd           
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem            
KRS 0000746838, REGON: 381167874, NIP: 9471998238. 

2. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności można zgłaszać poprzez adres e-mail:          
office@klubinteligencjibiznesu.pl 

 
C. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 
1. Dane osobowe osób korzystających z serwisu przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie           

w celach związanych z działalnością serwisu tj. w celu przystąpienia do Społeczności Bronze Klubu             
Inteligencji Biznesu, wysyłania zainteresowanym informacji o działalności Klubu Inteligencji Biznesu,          
udzielania informacji o szkoleniach, warsztatach, webinariach i innych wydarzeniach organizowanych          
przez Klub Inteligencji Biznesu oraz nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy członkami Klubu           
Inteligencji Biznesu. Nadto mogą być one przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych celach           
Administratora (np. w celu dochodzenia naszych praw), w tym marketingu bezpośredniego własnych           
usług Administratora oraz firm z nim współpracujących. 

 
Przystąpienie do Klubu Inteligencji Biznesu (Bronze Membership i Gold Membership) 

 
2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.klubinteligencjibiznesu.pl osoba fizyczna może         

przystąpić do Społeczności Bronze Klubu Inteligencji Biznesu (Bronze Membership). 

3. Osoba pragnąca przystąpić do Społeczności Gold Klubu Inteligencji Biznesu (Gold Membership)           
powinna skontaktować się z Klubem Inteligencji Biznesu w celu uzyskania informacji o warunkach             
uczestnictwa w Społeczności Gold Klubu Inteligencji Biznesu i zasadach przystąpienia. 

4. Jeżeli osoba chce przystąpić do Klubu Inteligencji Biznesu (Bronze Membership i Gold Membership)             
musi przekazać następujące dane: imię i nazwisko, email, numer telefonu, kraj, miasto, branżę, poziom              
obecnego stanowiska, strukturę właścicielską/zarządczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale         
niezbędne w celu przystąpienia do Klubu Inteligencji Biznesu. 
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5. Przystąpienie do Klubu Inteligencji Biznesu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych           

danych osobowych w następujących celach: 

a) w celach związanych z przystąpieniem do Klubu Inteligencji Biznesu i prowadzenia rejestru            
członków Klubu Inteligencji Biznesu,  

b) w celu wysyłania informacji o działalności Klubu Inteligencji Biznesu,  
c) w celu udzielania przez Klub Inteligencji Biznesu informacji o szkoleniach, warsztatach, webinariach            

i innych wydarzeniach organizowanych przez Klub Inteligencji Biznesu lub pod patronatem Klubu            
Inteligencji Biznesu, 

d) w celu przekazania danych osobowych osoby przystępującej do Społeczności Bronze Klubu           
Inteligencji Biznesu członkom Społeczności Gold Klubu Inteligencji Biznesu w celu nawiązywania           
relacji biznesowych pomiędzy członkami Klubu Inteligencji Biznesu, 

e) w celu otrzymywania od Administratora za pośrednictwem środków porozumiewania się na           
odległość (email, sms, telefon) informacji o działalności Klubu Inteligencji Biznesu, 

f) w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora oraz firm z nim współpracujących           
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (email, sms, telefon), w tym w celach              
analitycznych i profilowania 

g) w celu ewentualnego dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń przez Administratora, 
h) w celu wykorzystywania wizerunku osoby przystępującej do Klubu Inteligencji Biznesu utrwalonego           

w trakcie wydarzeń offline i online Klubu Inteligencji Biznesu, w których osoba będzie uczestniczyć,              
na profilach Klubu Inteligencji Biznesu i osób związanych z Klubem Inteligencji Biznesu w mediach              
społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn) oraz na stronie internetowej Klubu Inteligencji Biznesu           
wyłącznie w celu informowania i promowania działalności Klubu Inteligencji Biznesu.   

 
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

- prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ) – w zakresie rozpatrzenia               1

formularza zgłoszeniowego, prowadzenia listy członków Klubu Inteligencji Biznesu, informowania o          
działalności Klubu oraz o wydarzeniach, warsztatach, szkoleniach i innych formach działalności           
organizowanych przez Klub lub objętych przez nie patronatem, dochodzenie roszczeń,          
przekazywania danych osobowych innym członkom Klubu Inteligencji Biznesu, dokonywanie         
rozliczeń z członkami, cele analityczne i profilowanie; 

- prawny obowiązek Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO) – w zakresie nabycia członkostwa w                
Klubie Inteligencji Biznesu, wykonywanie praw i obowiązków członka Klubu Inteligencji Biznesu,           
dokonywania rozliczeń,  

- zgoda osoby (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO) – w zakresie wykorzystania wizerunku. 
 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas przynależności przez Ciebie do Klubu Inteligencji            
Biznesu (Społeczności Bronze oraz/lub Społeczności Gold) oraz przez okres przedawnienia roszczeń.           
Administrator ma obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z danymi osobowymi przez okres         
5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

8. Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych nie ma wpływu na             
dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.  

 
Informacje o działalności Administratora i wydarzeniach organizowanych przez Klub         
Inteligencji Biznesu 
 

9. Administrator może wysyłać do Ciebie za pośrednictwem e-mail/SMS informacje o działalności Klubu            
Inteligencji Biznesu i o wydarzeniach organizowanych przez lub pod patronatem Klubu Inteligencji            
Biznesu. Informacje takie mogą być wysyłane także w formie newslettera. 

1 RODO oznacza 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 
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10. Każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy online lub deklarację członkowską, podaje dane            

umożliwiające kontaktowanie się z nią/nim za pośrednictwem e-mail, SMS lub telefonicznie. Podanie            
danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do Klubu Inteligencji Biznesu. 

11. Dane przekazane Administratorowi wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o          
działalności Administratora i o wydarzeniach organizowanych przez lub pod patronatem Klubu           
Inteligencji Biznesu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest: 

- prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie informowania o                
działalności Klubu oraz o wydarzeniach, warsztatach, szkoleniach i innych formach działalności           
organizowanych przez lub pod patronatem Klubu Inteligencji Biznesu, dochodzenie roszczeń,          
marketing produktów i usług własnych Administratora, w tym cele analityczne i profilowanie; 

- prawny obowiązek Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO) – w zakresie wykonywania praw i                
obowiązków członka Klubu Inteligencji Biznesu, dokonywanie rozliczeń,  

 
12. Twoje uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach organizowanych przez Klub Inteligencji Biznesu          

może być również rejestrowane w wewnętrznej bazie Administratora w celach archiwalnych          
i statystycznych. 

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas przynależności przez Ciebie do Klubu Inteligencji            
Biznesu (Społeczności Bronze oraz/lub Społeczności Gold) oraz przez okres przedawnienia roszczeń.           
Administrator ma obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z danymi osobowymi przez okres         
5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 
Kontakt e-mailowy 
 

14. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz Administratorowi imię i          
nazwisko oraz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości            
możesz zawrzeć również inne dane osobowe. 

15. Twoje dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą           
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu            
z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel          
w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 
D. Ochrona danych osobowych 
 
1. Administrator dokłada należytej staranności aby zapewnić poufność wszelkich przekazanych danych          

osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych         
wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą          
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

2. Administrator nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników serwisu            
innym osobom lub instytucjom. 

3. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry          
kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom oraz członkom Klubu Inteligencji         
Biznesu i firmom uczestnikom (osobom i podmiotom, które są w relacji klientów Klubu Inteligencji              
Biznesu), o ile jest to niezbędne do celów przetwarzania wskazanych powyżej.  

 

E. Uprawnienia Użytkowników  
 

1. Masz prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania            
ograniczania przetwarzania, 

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych           
osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez               
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wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej             
cofnięciem,  

c) przeniesienia swoich danych osobowych. 
 
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać e-mail na adres:             

office@klubinteligencjibiznesu.pl 

3. Jeżeli umieszczasz lub podajesz jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko,               
adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów             
obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 

4. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych           
osobowych. 

 

F. Polityka cookies 
 

1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg              
liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany              
przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy             
przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.  

2. Pliki cookies mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą             
przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia,           
chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji               
użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.  

3. Pliki cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane           
osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi            
w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. 

4. Nazwy plików cookies, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są              
wykorzystywane, są określone poniżej: 

używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy             
użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia           
korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować            
korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną /            
zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę          
internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące            
dla określonych użytkowników.  

 
5. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies — na przykład: 

− w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookies, korzystając z            
dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookies, klikając „Narzędzia”, „Opcje         
internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;  

− w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookies, klikając „Narzędzia”,            
„Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego           
i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i  

− w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookies, otwierając menu „Dostosuj i             
kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a          
następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”. 

 
6. Zablokowanie wszystkich plików cookies będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z            

wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookies, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich             
funkcji naszej strony. 

7. Możesz usunąć pliki cookies już zapisane na komputerze — na przykład: 
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− w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookies (instrukcje można             

znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 ); 
− w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookies, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i             

„Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż           
pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; 

− w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookies, otwierając menu            
„Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane           
przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookies i dane innych stron i wtyczek” przed              
kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”. 

 
8. Usunięcie plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. 

 
G. Prawa i obowiązki Administratora 

 
1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom          

władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o             
odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

2. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe, branżę, nazwę firmy i adres profilu na LinkedIn członkom              
Klubu w celu nawiązania z przez nich z Tobą kontaktu poprzez social media (np. LinkedIn, Facebook). 

3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy          
zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi           
hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem, jak również usługi w zakresie           
optymalizacji przekazu i marketingowe. 

4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkownika serwisu podmiotom         
świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio użytkownika usługi w zakresie niezbędnym           
realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, w tym            
kontaktu z użytkownikiem, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi           
przepisami.  

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej            
(UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane          
osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Administratora lub             
Przetwarzającego, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w niniejszej              
Polityce Prywatności, a przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych poza EOG objęte są            
odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją           
Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku USA przekazanie oraz przetwarzanie danych           
osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework             
dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. O zamiarze przekazania danych osobowych         
poza EOG Administratora informuje na etapie ich zbierania. 

6. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej             
wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany                
w tych zasadach. Możemy również powiadomić Cię o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności za              
pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie           
internetowej. 

H. Profilowanie 
 

1. W związku z przynależnością do Klubu Inteligencji Biznesu możemy dokonywać profilowania,           
wykorzystując Twoje dane osobowe. Profilowanie może być dokonywane w celu dopasowania oferty            
Klubu do Twoich potrzeb i zainteresowań.  

2. Profilowanie, którego będziemy dokonywać, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec          
Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób. 

 
I. Przetwarzanie danych osobowych przez przetwarzających 
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1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty które na zlecenie Administratora           
przetwarzają dane osobowe. 

2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach i              
w zakresie określonych w Polityce Prywatności. 

3. Przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w           
szczególności Przetwarzający: 

− stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie           
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 

− stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności,          
dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia            
dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii)              
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych          
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, 

− stosuje środki zabezpieczenia danych osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez            
Administratora. 

 
4. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane dane osobowe wyłącznie na           

polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do             
Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w           
terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Administratorowi. 

5. Przetwarzający nie powinien przetwarzać danych osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań            
wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać danych osobowych osobom           
trzecim. 

6. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której dane osobowe dotyczą za szkody, które osoba             
ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego. 

 
J. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące            

przetwarzania danych osobowych, w tym RODO. 
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