
Klauzula informacyjna 

*Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo - Technologiczny 

Gdynia (dalej „Administrator”), Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni  al. Zwycięstwa 
96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 213 83 02, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50. 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: iod@ppnt.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• prowadzenia Pani/Pana konta za pośrednictwem strony internetowej  
www.gdyniadesignday.eu Administratora (art. 6 ust.1 lit.  a RODO);  

• w celu zapisu na wydarzenia/konferencje/szkolenia (art. 6 ust.1 lit.  a RODO);  

• wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. b, c, e RODO); 

•  dochodzenia/obrony roszczeń, wyjaśnianie sporów  (art. 6 ust.1 lit. b, c RODO); 

• wysyłki Newslettera i przetwarzania wizerunku - jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę  (art. 
6 ust.1  lit. a RODO). 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą co do zasady: 

• przez okres korzystania z konta; 

• przez czas realizacji działań promocyjnych, reklamowych czy statutowych 
Administratora; 

• po zakończeniu realizacji ww. działań, dane  przechowywane będą w  celach 
wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, 
dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw); 

• do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody; po wycofaniu zgody lub 
wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby 
wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na 
Administratorze i związanymi z nimi roszczeniami (terminy przedawnienia roszczeń 
liczone od wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione osoby, organy  publiczne, 
podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby (w tym w zakresie informacji 
publicznej), podmioty  współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i 
porozumień przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową 
Administratora (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane oraz podmioty świadczące 
usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych). 

6) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak tego Pani/Pan nie zrobi 
nie będzie możliwa realizacja celów w jakich dane zostały zebrane dane np. założenie 
konta/zapis na wydarzenie/ Newsletter/przetwarzanie wizerunku. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
lub do organizacji międzynarodowej. 

8) Administrator nie  podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania 
w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

9) Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz usunięcia konta, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, cofnięcia zgody (bez wpływu na przetwarzania przed terminem 
cofnięcia) i sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, 
której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora  
obowiązku prawnego.  Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Powyższe żądania można 
przesłać na adresy wskazane w pkt. 1) i 2). 
 



Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności . 

 

 

 

 

https://www.eobuwie.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

