Polityka prywatności – klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z
korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem Polityka
Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z
serwisów internetowych utrzymywanych przez Fundację Wizja Rozwoju lub usług dostępnych za
pośrednictwem tych serwisów.
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
Polityka Prywatności określa niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług
dostępnych za ich pośrednictwem:
a)
b)
c)
d)

Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
Rejestracja i uczestnictwo w Forum.
Usługi Strefy Premium, Strefy VIP.
Informacje o przysługujących prawach.

1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem i przeglądaniem serwisów internetowych.
Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
Administratorem danych jest Fundacja Wizja Rozwoju. Dane kontaktowe: Al. Zwycięstwa 96/98 bud.
1/ pok. 203-205, 81-451 Gdynia.
Cele przetwarzania danych:







umożliwienie wygodnego korzystania z serwisów,
monitorowanie nadużyć,
informowanie o treściach i usługach Fundacji Wizja Rozwoju,
udostępnianie przestrzeni reklamowej, prowadzenie marketingu, dopasowanie treści i
reklam do zainteresowań użytkowników,
prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie
uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
Prawnie uzasadnione interesy polegają na ciągłym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i
liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem
serwisów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i
odbiorców reklam.
Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego
uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom
zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na
naszych serwisach.
Administrator przechowuje dane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie
dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
2. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w Forum

Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/organizacji/uczelni, stanowisko, kraj, kod pocztowy,
miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
Administratorem danych jest Fundacja Wizja Rozwoju. Dane kontaktowe administratora: Al.
Zwycięstwa 96/98 bud. 1/ pok. 203-205, 81-451 Gdynia.
Cele przetwarzania danych:








rejestracja na Forum,
weryfikacja tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie
Forum, wydruk i wydanie identyfikatora,
marketing usług i komunikowanie się z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej,
elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
udostępnienie danych organizatorom, partnerom i sponsorom forum w celu umożliwienia im
komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji
pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony,
SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na
stronach Forum lub w materiałach informacyjnych.
prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie
uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
Prawnie uzasadnione interesy polegają na ciągłym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności
konferencji i liczby uczestników forum, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy
sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach Forum, w tym umożliwieniu
nieodpłatnego udziału w Forum, informacji o usługach partnerów i sponsorów, zwiększaniu
atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego
uprawnionych przez prawo lub do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom
Forum.
Administrator przechowuje dane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie
dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
3. Dane przetwarzane w związku z usługami Strefy Premium, Strefy VIP.
Dane: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy/organizacji/uczelni, stanowisko, adres, NIP. W
przypadku zamówienia tej usługi przez serwis internetowy wymagane będzie podanie dodatkowych
danych.
Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie
płatności za usługę (np. status płatności).
Administratorem danych jest Fundacja Wizja Rozwoju. Dane kontaktowe administratora: Al.
Zwycięstwa 96/98 bud. 1/ pok. 203-205, 81-451 Gdynia.
Cele przetwarzania danych:



realizacji i rozliczenie zamówienia;
umożliwienie korzystania z platformy internetowej,







weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć, weryfikacji
uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
marketing usług i komunikowania się,
dopasowanie treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
obsługę reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, które wynikają z prawnie
uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i
atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług Fundacji Wizja Rozwoju, zwiększeniu
ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla
reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego
uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom
zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni
reklamowej.
Administrator przechowuje dane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie
dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi którego dane dotyczą przysługują
prawa:









prawo żądania dostępu do danych,
prawo żądania zmiany danych,
prawo żądania usunięcia danych,
prawo żądania przeniesienia danych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu
nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w
związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorem
danych pod adresem biuro@wizjarozwoju.pl.

