Polityka Prywatności
I.

Informacje podstawowe.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników
korzystających ze strony internetowej projektu #digitalfest, zasady współpracy oraz kwestie
organizacyjne.
Informacje,

które

zbieramy

mogą

być

wykorzystywane

przez

Fundację

Inicjatyw

Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych w związku z prezentowaniem informacjami
dotyczących własnej działalności, jak również na potrzeby naszych Partnerów, by umożliwić im
zaprezentowanie, jak najlepszej oferty i poprawne przeprowadzenie procesu jej sprzedaży bądź
procesów rekrutacyjnych mających na celu pozyskanie pracownika. Część naszych kontaktów z
użyciem udostępnionych nam danych może dotyczyć komunikacji marketingowej.
Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane pozyskiwane za pomocą naszej strony
internetowej oraz przekazane nam bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacja
konferencji.
W dalszej części opisane zostaną procesy, podczas których zbieramy dane, cel gromadzenia
tychże informacji oraz sposób ich wykorzystania.
Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz naszych
uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

II.

Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest: Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i
Technologicznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla
Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS:0000710900, REGON: 369045732, posiadającą NIP 6793162515, reprezentowaną
przez Prezesa Zarządu Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych.
W razie kontaktu adres siedziby jest jednocześnie adresem do korespondencji lub/oraz
wysyłając maila na adres kontakt@figat.org.pl. Dodatkowo możesz skontaktować się
bezpośrednio z naszymi pracownikami, których dane kontaktowe znajdują się na stronie
internetowej projektu.

III.

Cele, sposoby oraz podstawy prawne przetwarzania danych
osobowych.

Głównym celem przetwarzania Danych osobowych jest realizacja Umowy o uczestnictwo w
konferencji #digitalfest. Potrzebujemy danych osobowych do prawidłowej identyfikacji
Uczestników, komunikację z nimi, ewentualną możliwość przeprowadzenia procedury
reklamacyjnej oraz realizacje obowiązków wynikających w przepisów prawa w zakresie
prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. Dodatkowo przetwarzane dane osobowe
będą służyły do przekazywania informacji o działalności i ofercie Fundacji FIGAT oraz za naszym
pośrednictwem oferty naszych Partnerów. W odniesieniu do Prelegentów dane osobowe będą
przetwarzane w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków, wyborem Prelegentów oraz
ich udziałem w konferencji.
W przypadku, jeśli Uczestnik wyraził na to zgodę, będziemy przetwarzać dane w celach
związanych z przekazywaniem informacji o naszej ofercie oraz oferty partnerów konferencji
(cele marketingowe). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku uczestnictwa w
konferencji - Uczestnik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celu wyżej wskazanym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (TAK lub NIE) w formularzu
rejestracyjnym.
Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane bezpośrednio w procesie zgłaszania udziału w
konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Proces odbywa się za pomocą
systemów informatycznych, który jest w pełni zautomatyzowany.
Pozyskane dane osobowe są przetwarzane również po zakończeniu wydarzenia w zakresie
niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia lub
ochrony przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń oraz po udzieleniu stosownej zgody w
celach marketingu naszej oferty.

IV.

Zakres zbierania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Uczestników w trakcie procesu rejestracji na
wydarzenie oraz podczas zapisu na newsletter. Przetwarzane są następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, miejsce pracy, rodzaj stanowiska, a także skąd
dowiedział się o wydarzeniu.
Podczas korzystania ze strony internetowej pozyskujemy również inne dane, dostarczone przez
przeglądarkę Użytkownika oraz urządzenie, za pomocą którego łączy się z siecią Internet, IP
połączenia, czasu spędzonego na stronie, typu używanego systemu operacyjnego. Pozyskane
dane posłużą nam w celu ulepszania naszych ofert i proponowanych rozwiązań oraz lepszego
dopasowania do oczekiwań naszym Użytkowników.

V.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres obowiązywania Umowy w zakresie
niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie w zakresie niezbędnym do
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z ewentualnymi
roszczeniami lub obroną przed roszczeniami lub do czasu wycofania zgody.

VI.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie naszym Pracownikom w celu i zakresie
niezbędnym do prawidłowej obsługi naszych Uczestników konferencji. Wszystkie osoby, które
będą miały kontakt z danymi zostały przeszkolone z zasad przetwarzania danych osobowych,
które uregulowane są przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące zasad przetwarzania i
ochrony danych osobowych.

VII.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Wszelkie zgłoszenie dotyczące korzystania ze swoich praw przez Uczestników winny być
kierowane na nasz adres e-mail kontakt@figat.org.pl. W niektórych przypadkach, wymagane
będzie podanie danych od Uczestników w celu ich identyfikacji. Osoba odpowiedzialną za
realizację praw jest Administrator Danych. Uczestnik ma prawo do wyrażania własnych opinii
jak również cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili.
Dodatkowo dane osobowe Uczestników oraz Użytkowników mogą być również przetwarzane
przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing
produktów i usług własnych.
Użytkownikom oraz Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania, wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, które są niezbędne do
realizacji podstaw zawartej z Uczestnikiem Umowy lub wymagają tego obowiązujące przepisy
prawa.

VIII.

Profilowanie

Korzystając z naszej strony internetowej Użytkownik zostawia dane, których przetwarzanie
zachodzi automatycznie przez nasze systemy informatyczny. Przetwarzanie to może być
połączone z procesem profilowania, który realizowany jest w sposób nie powodujący
negatywnych skutków prawnych bądź finansowych w stosunku do Użytkownika. Informacje
dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez Użytkowników są

wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych. Wyżej wymienione działania mają na
celu lepsze dopasowanie oferty oraz podnoszenie jakości świadczonych Usług, w tym również
automatyzację procesów marketingowych związanych z nasza działalnością.

IX.

Cookies.

Nasza strona internetowa używa plików, zwanych Cookies, których celem jest zbieranie danych
z urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika będąc na naszej stronie internetowej. Dalsze
korzystanie ze strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją wykorzystywania cookies.
Zawierają one nazwę domeny, z której pochodzi oraz losowo wybraną liczbę identyfikującą ten
plik. Cookies nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. Zebrane
informacje służą nam w celach statystycznych oraz prowadzenia analiz, które mają poprawić
efektywność naszych ofert i w lepszy sposób odpowiadać na potrzeby Użytkowników. Analiza
danych, jakie zapisują się w oparciu o korzystanie z plików cookies i podobnych technologii
pokazuje nam, które treści są najciekawsze dla osób odwiedzających naszą stronę internetową.
Dodatkowo, możemy przedstawić naszym obecnym oraz przyszłym Użytkownikom lepsze
treści, bez korzystania z ankiet lub innych metod mających na celu zbadanie potrzeb
Użytkowników.

Mechanizm

Cookies

jest

całkowicie

bezpieczny

dla

komputerów,

w

szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy i inne
niebezpieczne oprogramowanie. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć
dostęp plików Cookie do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja
na stronie internetowej będzie możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości
korzystania z pewnych funkcji.

X.

Adres IP.

Zastrzegamy sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających nasza stronę
internetową, które wykorzystywane będą do tworzenia analiz m.in. określenia regionu
użytkownika), bądź przy rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących serwera.
Gromadzenie adresów odbywa się w sposób anonimowy, w związku z czym nie możemy
powiązać go z danymi Użytkownika.

XI.

Partnerzy

Aktualna lista usług naszych zaufanych Partnerów, których skrypty zamieszczamy na naszej
stronie internetowej w celu zapisywania informacji w cookies oraz w magazynach informacji
przy wykorzystaniu innych technologii, to:
●

Facebook (polityka prywatności dostępna na stronie internetowej),

●

Google (polityka prywatności dostępna na stronie internetowej).

XII.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony
przetwarzanych

danych

osobowych,

zwłaszcza

przed

udostępnieniem

ich

osobom

nieupoważnionym.

XIII.
Pytania

Postanowienia końcowe.

związane z treścią Polityki Prywatności prosimy kierować na adres e-mail

kontakt@figat.org.pl lub na adres korespondencyjny podany w punkcie I niniejszego
dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w treści Polityki Prywatności, związanych ze
zmianami w przepisach prawnych oraz zasadami prowadzenia naszej działalności.
O każdorazowej zmianie Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony
na stronie internetowej.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 7.10.2019 roku.

