
 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW „You are ready. Let’s meet!” 

 

Administratorem danych osobowych jest STS S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829716, dla której akta rejestrowe 

prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP: 6422187001. 

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc 

na adres mailowy: IOD@sts.pl. Chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z 

przetwarzaniem przez Nas danych osobowych. 

 

Przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do realizacji „You are ready. Let’s 

meet!”(dalej: „Akcji”) zgodnie z obowiązującym do Akcji Regulaminem. 

 

Podczas organizacji wydarzenia, Administrator korzysta z usług firmy Evenea jako podmiotu 

przetwarzającego. Polityka prywatności dostępna jest tutaj: 

https://app.evenea.pl/downloads/polityka-prywatnosci-evenea.pdf 

 

STS będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

1. Imię i nazwisko 

2. Numer telefonu/adres e-mail 

3. Status studenta/absolwenta 

4. Branża, w której pracuje Uczestnik 

5. Uczelnia wyższa, której Uczestnik jest studentem 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1. Przeprowadzenia Akcji, w tym weryfikacji zgłoszeń uczestnictwa oraz kontaktu z 

Uczestnikiem 

2. Rekrutacyjnych – jeżeli Uczestnik wyraził odrębną zgodę 

3. Informacyjnych – jeżeli Uczestnik wyraził odrębną zgodę 

 

STS gromadzi dane osobowe Uczestników na podstawie wypełnionego przez Uczestnika 

formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie https://content.sts.pl/regulations/klauzula-

informacyjna-you-re-ready-let-s-meet.pdf. i po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane poza EOG. Informacje dotyczące danych 

przekazanych do dalszego przetwarzania przez Evenea (podmiot przetwarzający dane) dostępne 

są tutaj: 

https://app.evenea.pl/downloads/dostawcy-uslug.pdf 

 



 

 

 

Dane osobowe mogą być profilowane w celach: 

1. Rekrutacyjnych 

2. Promocji innych wydarzeń organizowanych przez STS 

 

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Akcji będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji Akcji, jednakże nie dłużej niż przez rok, także wtedy gdy Uczestnik wyraził zgodę na 

przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych. 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane przetwarzamy 

przysługuje prawo do: 

1. Dostępu do danych osobowych 

2. Sprostowania danych osobowych 

3. Usunięcia danych osobowych  

4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

 

STS stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń 

oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. STS 

wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i 

kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 

 

 


