Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO,
informujemy, że:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie I DESIGN z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Stefana Drzewieckiego 10/1, 54-129 Wrocław wpisane do rejestru
Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000897986, numer NIP 8943167568.
Z Administratorem danych można się skontaktować:
● listownie na adres: Stefana Drzewieckiego 10/1, 54-129 Wrocław
● przez e-mail: kontakt@idesign-wro.pl
● telefonicznie: +48 661 574 969
Dane osobowe które zbieramy
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa,
możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów
rachunkowych lub podatkowych. Dane osobowe pozyskane w inny sposób, niż przez
stronę idesign-wro.pl (telefonicznie, mailowo itd) przetwarzamy wyłącznie w celu, w
jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu.
Ponadto dane osobowe mogą być zapisywane na urządzeniach końcowych plików
cookie (tzw. „ciasteczka”).
Konsekwencją niepodania
realizowanym projekcie.
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Cel przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z
prowadzonym projektem- organizacją Konferencji Marketingowej I DESIGN:
●
●
●
●
●

Zapis na wydarzenie . W celu przygotowania zaproszenia na wydarzenie
przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko, adres e-mail, treść ew. zapytania.
Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na
adresowane do nas zapytania, komentarze itd.
Prezentacja ofert i nawiązanie współpracy.
Udostępniania Ci naszych oferty i usług do korzystania przez Ciebie, podstawą
prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z
Tobą umowy i jej wykonania.
Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach,
udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że

odpowiadasz anonimowo.
Udostępnianie Twoich danych
W określonych sytuacjach Administrator może przekazać Twoje dane. Często jest to
niezbędne do realizacji określonych etapów projektu lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa. Pana/Pani dane osobowe Administrator może
przekazywać następującym kategoriom odbiorców:
●

podmioty współpracujące w zakresie dostępu do obiektów i infrastruktury
Administratora,
podmioty współpracujące w celu zapewnienia obsługi BHP, organizacji
szkoleń i konferencji, wyjazdów, usług transportowych, fundacje
podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z
Administratorem
odbiorcy, jak np. Poczta Polska, Inpost, firmy kurierskie
podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy,
prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).
operatorzy płatności,
podmioty zajmujące się rozliczeniem finansowym Stowarzyszenia (np:
prowadzenie rachunkowości)

●
●
●
●
●
●

Administrator danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy (“EGO”). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba,
Administrator może to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując
odpowiednie przepisy prawa.
Informacje, które zbieramy automatycznie
Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny,
jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:
● adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do
Witryny (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub
mieście, w którym korzystasz z platformy)- HOSTING gdzie?
● informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak
opisano to sekcji poświęconej Cookies
● informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail
Okres przechowywania danych osobowych
Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe będą przechowywane przez okres 5
lat od zakończenia projektu.
Twoje Prawa
Zgodnie z art. 15-18, 20-21 oraz art. 7 RODO, masz prawo do:
● dostępu do treści swoich danych
● sprostowania swoich danych,

●
●
●
●
●

usunięcia swoich danych,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem
zgodnie z punktem 2) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pan/Pani uzna, że przetwarzanie własnych danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Wykorzystanie cookies
Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w
szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia,
rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także
cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
● Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
● Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o
każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki
cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której
Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Istotne techniki marketingowe
W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania
na zasadach przedstawionych poniżej.Wykorzystujemy remarketing na portalu
Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na
naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są
podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup
odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z
konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Jako
administrator fanpage pod adresem https://www.facebook.com/IDESIGNWro mamy
dostęp do anonimowych danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających
tę stronę za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej nam przez Facebook.

Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera
niepowtarzalny kod użytkownika. Dane te są przez nas wykorzystywane do
demograficznego, geograficznego i behawioralnego kierowania kampanii
reklamowych na Facebooku.
Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj:
https://www.facebook.com/help/1075880512458213/
W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za
pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej
stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy
instalując dodatek do przeglądarki z tej strony:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na
naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics.

