Polityka Prywatności

Młodzieżowa Konferencja #STARTER/20
1. Postanowienia ogólne
a) Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych uczestników konferencji, (dalej
„Użytkowników”), zarejestrowanych przez Formularz rejestracyjny (dalej “Formularz”) znajdujący się pod
adresem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ2FLRID6FAJHYBfttdaooceiziVHmNjirJehwizVD8wozDA/viewf
orm oraz innych osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
b) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Włącz Swoje Życie z siedzibą przy ul.
Poprawnej, nr 140 M, lok. 2, 03-984 Warszawa, dalej „ADO” lub „Organizator”.
c) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konferencji #STARTER/20, dalej
„Konferencja” zgodnie z postanowieniami Regulaminu:
a) w celach niezbędnych do uczestnictwa w Konferencji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego
Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w
szczególności: prawidłowej realizacji Konferencji; zapewnienia opieki nad Uczestnikiem w trakcie trwania
Konferencji; zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem; weryfikacji tożsamości osób uprawnionych do wzięcia
udziału w Konferencji oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
4. Formularz rejestracyjny stworzony został przy pomocy narzędzia “Formularze Google”, dlatego podane w nim
dane są przetwarzane przez Google. Link do “Ochrony danych osobowych” znajduje się na dole strony
formularza. Przez Organizatora dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym do państwa
trzeciego, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika, w związku i w celu udziału w Konferencji, mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
b) podmioty świadczące na rzecz Korzystającego usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia
należności, usługi prawne, analityczne;
c) operatorzy pocztowi i kurierzy;
d) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Uczestnika na podstawie przepisów prawa.
6. O tym jak długo dane będą przetwarzane decyduje cel ich przetwarzania – organizacja Konferencji #Starter/20,
a po jego ustaniu, czas upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku zasadnego
odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, żądania usunięcia danych, dane nie będą dalej przetwarzane za

wyjątkiem tych, które są niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami, do czasu upływu terminu ich
przedawnienia.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wszelkie pytania oraz ewentualne odwołanie zgody prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:
starter@starter.waw.pl.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na
Konferencję celem przekazywania aktualnych informacji Uczestnikom, m.in. o zmianach programu Konferencji
lub Regulaminu.
11. Pliki cookies i logi systemowe
a) Aby zapoznać się z regulaminem dotyczącym plików Cookies w Formularzach Google, kliknij w link
“Warunki korzystania z usługi” na dole Formularza (“Technologie”, “Jak Google korzysta z plików cookie”)
lub wejdź w link: https://policies.google.com/technologies?hl=pl.
b) Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu
należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
12. Zmiany polityki prywatności
a) ADO zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
b) Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać na Stronie internetowej
Organizatora.
c) Korzystając z Formularza Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
d) Jeżeli Użytkownik uzna, że w jakiś sposób przekroczona została jego prywatność, może przesłać informację
na adres starter@starter.waw.pl.
13. Pozostałe postanowienia
a) W przypadku gdy Uczestnik wyraził zgodę na przesyłanie informacji na temat kolejnych edycji Konferencji
#Starter drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, przysługuje mu prawo cofnięcia wyrażonej
zgody, poprzez wysłanie maila na adres starter@starter.waw.pl, wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.
Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Organizatora.
b) Organizator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w
zakresie korzystania z Formularza. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu
informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie powyżej.
14. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 01.09.2020.

