Polityka prywatności. Użytkownicy.
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Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Polityka) określa zasady przetwarzania wszelkich informacji
o charakterze danych osobowych, wymaganych do korzystania i/lub związanych z korzystaniem z usług
dostępnych za pośrednictwem serwisu prowadzonego pod domeną www.gdyniadesigndays.eu.
Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku założenia Konta Użytkownika lub za pomocą plików
cookies zawierających numery IP.
Właścicielem www.gdyniadesigndays.eu i jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej
Administrator) jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni,
przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, który przetwarza dane osobowe Użytkowników
zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@ppnt.pl, tel. 58 880 81 50.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta za pośrednictwem strony internetowej
www.gdyniadesigndays.eu Administratora, wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
także celem dochodzenia/obrony roszczeń w tym jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę – wysyłki Newslettera
i przetwarzania wizerunku (art. 6 ust.1 a ,b, c RODO).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą co do zasady przez czas realizowania zamówienia, w tym posiadania
konta, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i
w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione osoby, organy publiczne, podmioty/instytucje
określone przez przepisy prawa (w tym w zakresie informacji publicznej) lub osoby, podmioty współpracujące
z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane
powierzane oraz podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych)
przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu art.
22 ust. 1 i 4 RODO.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak, że niepodanie danych wymaganych przy założeniu
Konta Użytkownika, uniemożliwia założenia Konta Użytkownika.
W celu realizacji wybranych usług przez Użytkownika dostępnych w ramach www.gdyniadesigndays.eu
niektóre dane osobowe mogą być zbierane od Użytkownika już po założeniu Konta Użytkownika w celu realizacji
konkretnej usługi. W takim wypadku informacje o celu przetwarzania danych osobowych oraz o ich
Administratorze będą przekazywane każdorazowo Użytkownikowi.
Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody (bez wpływu na
przetwarzania przed terminem cofnięcia) i sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego. Ponadto ma Pani/Pan
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe
żądania można przesłać na adresy wskazane w ust. 3 i 4.
Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta
Użytkownika zgodnie z par. 8 ust. 3 Regulaminu Użytkownika Konta.
Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli zachowanie danych osobowych jest
niezbędne do ustalenia/wyjaśnienia odpowiedzialności Użytkownika.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Administrator
dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności danych Użytkowników odwiedzających
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www.gdyniadesigndays.eu oraz aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z usług
dostępnych za pośrednictwem www.gdyniadesigndays.eu (w tym podstron internetowych, aplikacji i innych
funkcjonalności udostępnianych przez Administratora), tak aby uczynić korzystanie z www.gdyniadesigndays.eu
jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla Użytkowników.
W przypadku rejestracji Konta na www.gdyniadesigndays.eu Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu
do Konta www.gdyniadesigndays.eu oraz podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon,
miasto, doświadczenie zawodowe, aktywność zawodowa, zainteresowania.
www.gdyniadesigndays.eu korzysta z usługi Google, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe
informacje o stronach www.gdyniadesigndays.eu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników.
Szczegółowe
zasady
dotyczące
polityki
prywatności
Google
Analytics
znajdują
się
na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
www.gdyniadesigndays.eu używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one za pośrednictwem
www.gdyniadesigndays.eu na komputerze osoby odwiedzającej www.gdyniadesigndays.eu
jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój
„czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Podczas korzystania ze stron www.gdyniadesigndays.eu
pobierane są, za pomocą plików cookies,
automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP
dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego), które mogą
być w określonych okolicznościach danymi osobowymi.
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników www.gdyniadesigndays.eu.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy
mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania
z tej opcji korzystanie z www.gdyniadesigndays.eu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone na www.gdyniadesigndays.eu
podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
Szczegóły dotyczące konta Użytkownika w tym w szczególności procedura założenia konta/zmiany
hasła/usunięcia konta znajdują się w Regulaminie Użytkownika Konta.
Korzystając ze strony www.gdyniadesigndays.eu, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej
Polityce Prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

