I. Postanowienia ogólne
1. Administratorem
danych
zbieranych
za
pośrednictwem
strony
www.dobreinnowacje.pl jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
Delta Partner z siedzibą w Cieszynie (kod pocztowy 43-400), przy ul. Zamkowej 3A/
1, NIP:548-22-51-541, REGON:072321060, KRS:0000152941, zwane dalej
„Administratorem”:
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia 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 oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z póź. zm.).
3. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnione osoby
zajmujące się obsługą strony internetowej, którym zostały udzielone stosowne
upoważnienia.
4. Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego
dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby
której dane dotyczą,
b. zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i w razie potrzeb uaktualniane, adekwatne,
stosowne i ograniczone w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
d. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem
za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
II. Cel i zakres zbierania danych
1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora są wykorzystywane
do celów związanych z używaniem strony internetowej oraz jej funkcji.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a. Imię i nazwisko Użytkownika oraz Innowatorów,
b. Adres pocztowy oraz adres do korespondencji Użytkownika oraz Innowatorów
(województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod
pocztowy),
c. Adresy e-mail,
d. Numery telefonów, faxów.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.

b. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do
świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony
internetowej.
5. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in.,
gdy:
a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
III. Prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz usunięcia
danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania
zautomatyzowanemu
podejmowaniu
decyzji,
w
tym
profilowaniu a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.
2. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądać uzupełnienia swoich
niekompletnych danych osobowych.
3. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora usunięcia swoich danych
osobowych w sytuacji gdy: jego dane osobowe nie są już niezbędne dla celów dla
których zostały zebrane przez Administratora, gdy cofnął zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych tego przetwarzania, zgłosił
sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jego dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
4. Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
gdy: jego dane osobowe są nieprawidłowe - na okres pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych, jego dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z prawem a sprzeciwia się usunięciu tych danych, Administrator nie
potrzebuje już jego danych osobowych, a są one potrzebne Użytkownikowi do
obrony lub dochodzenia roszczeń, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
5. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych gdy:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy oraz, gdy
przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jego danych osobowych gdy odbywa się ono na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony

przez szczególna sytuację Użytkownika oraz gdy jego dane osobowe są
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym są profilowane dla
tego celu.
7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 - 5 można korzystać poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora.
IV. Pliki cookies
1. Strona internetowa używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy
ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na
stronie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej , w szczególności tych wymagających
autoryzacji.
3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe”
oraz analityczne.
a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony
internetowej).
b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
c. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
Usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ.
“Analityczne” cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu
przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany,
oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz
służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
V. Postanowienia końcowe
1. Administrator danych (Usługodawca z którym Administrator Danych zawiera
umowę powierzenia danych osobowych do przetwarzania) stosuje środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

2. Usługodawca
udostępnia
odpowiednie
środki
techniczne
zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się
odpowiednio postanowienia Regulaminu Generatora eNGO, umowy powierzenia
danych osobowych do przetwarzania zawartej pomiędzy Administratorem danych a
Usługodawcą oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

