
POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ GATEWAY 4.0.

z siedzibą w Krakowie

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 zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających z

serwisu internetowego https://kongres-sbn.pl/

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników

odwiedzających Serwis.

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA GATEWAY 4.0 z siedzibą w Krakowie, ul.

Josepha Conrada 37, 31-340 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000839102, NIP 6772452739, REGON 385968447

Dane Użytkowników odwiedzających Serwis są pozyskiwane w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach w związku z rejestracją na organizowane
przez nas Kongresy, konferencje i wydarzenia.

b. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych dostępnych na stronie
Serwisu lub w przypadku kontaktu telefonicznego.

c. Poprzez dobrowolne zapisanie się na newsletter i otrzymywania innych informacji
zawierających treści marketingowe.

d. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
e. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Administrator wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony

jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

jednym lub większej liczbie określonych celów ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) a

dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów, na które

https://kongres-sbn.pl/


wyrażono zgodę. Podstawę przetwarzania danych osobowych jest zatem dobrowolna,

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Zatem w przypadku

chęci otrzymywania newslettera podstawą przetwarzania danych będzie udzielona przez

Panią/Pana zgoda.

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w celu dokonania rejestracji na organizowane

przez nas konferencje i wydarzenia oraz w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenia

usługi, w tym również w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - jeżeli obowiązek ten jest określony w

prawie polskim lub w prawie Unii Europejskiej ( w celach wykonania ciążących na

Administratorze obowiązków prawnych m.in. obowiązków podatkowych, ustawy o

rachunkowości, kodeksu cywilnego, RODO). W takim przypadku dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z przepisami i przechowywane przez okres wskazany we właściwych

przepisach.

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na tym, że
możemy przetwarzać Pana/Pani dane w razie powstania takiej potrzeby w przypadku
ustalenia i dochodzenia przez Administratora przysługujących mu roszczeń lub w celu obrony
przed roszczeniami zgłaszanymi do Administratora, w celach archiwalnych (dowodowych) dla
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług, w celu dopasowania oferty reklamowej do potrzeb naszych
Klientów, a także w celu tworzenia analiz wyników prowadzonej przez Administratora
działalności statutowej i/lub gospodarczej. Jak również w przypadku kierowania do
Administratora, przez osoby których dane dotyczą jakiejkolwiek korespondencji zarówno w
formie e-mail jak i tradycyjnej lub za pomocą Formularza udostępnionego w Serwisie, czy też
drogą telefoniczną, która nie jest związana ze świadczeniem usług bądź wykonywania
umowy, w celu realizacji obsługi zgłoszenia lub żądania oraz odpowiedzi na pytania,
zgłoszenia lub żądania.

W zależności od celu przetwarzania podanie danych osobowych może być:

a) warunkiem zawarcia umowy (w przypadku rejestracji na kongresy, konferencje i wydarzenia).
W takich przypadkach brak podania danych osobowych uniemożliwi nam świadczenie usługi,

b) warunkiem umownym (w przypadku formularza kontaktowego). Wtedy podanie danych
osobowych jest obowiązkowe wyłącznie w stosunku do danych tak oznaczonych. Podanie
innych Danych osobowych jest dobrowolne.

c) w przypadku kontaktu telefonicznego, za pomocą korespondencji tradycyjnej lub e-mail
podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do obsługi pytania i odpowiedzi na nie oraz
rozwiązania sprawy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania
odpowiedzi lub załatwienia sprawy.

d) dobrowolne (w przypadku działań marketingowych).
e) obowiązkowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków

prawnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH



Dane osobowe przetwarzamy przez okres, w którym to przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
określonych celów.

a) w przypadku świadczenia usług – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu
przedawnienia możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń. W powyższym przypadku okres
przetwarzania trwa do momentu, kiedy ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych
z umową przez którąkolwiek ze stron.

b) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do momentu wycofania

zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przechowujemy przed okres

niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały one zebrane, a w każdym przypadku nie dłużej

niż do mementu cofnięcia przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem.

c) w przypadku przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - okres przetwarzania trwa do

momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do

momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w

sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

d) w przypadku, przetwarzania danych osobowych pozyskanych na podstawie Pana/Pani
żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy lub innych
określonych działań, okres przetwarzania trwa przez czas niezbędny do podjęcia działań na
Pana/Pani żądanie.

e) w przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania,

f) w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wykonywania obowiązków
prawnych – przez czas wskazany w przepisach prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJACE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg praw
związanych z przetwarzanym tych danych, a mianowicie:

a) dostępu do danych – art. 15 RODO,
b) sprostowania danych – art. 16 RODO,
c) usunięcia danych – art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
e) przeniesienia danych - art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,
g) odwołania zgody, w przypadkach gdy stanowi podstawę przetwarzania danych – art. 13

RODO.

Ponadto jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego nad ochroną danych osobowych tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadkach przetwarzania Danych osobowych na podstawie udzielonej Administratorowi zgody
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez



wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt osoby, których dane

dotyczą za pośrednictwe]m poczty tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Fundacja GATEWAY 4.0 z siedzibą w Krakowie

ul. Josepha Conrada 37

31-340 Kraków

e-mail: kontakt@kongres-sbn.pl

Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszone żądania, nie później niż w terminie miesiąca od

daty ich otrzymania.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich
przetwarzaniu w szczególności:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa

b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
c) podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu

dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz),
d) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,

prawnych – w zakresie, w jakim staną się Administratorem danych,
e) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
f) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,

podatkową, rachunkową, 
g) podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
h) nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują w naszym imieniu usługi lub

dostarczające towary, z których realizacją związana jest umowa lub usługa, w szczególności
operatorzy usług za pomocą, których są prowadzone wydarzenia online etc.

i) dostawcy usług i serwisów internetowych oraz społecznościowych, na podstawie udzielonej
przez Państwa zgody w ustawieniach plików cookie.

j) nasi Partnerzy, którzy przetwarzają dane w celach marketingowych na podstawie Państwa
zgody a także w określonych powyżej przypadkach na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora.

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podmioty, do których maja zastosowanie przepisy RODO, po uzyskaniu od Administratora danych
osobowych Użytkowników Serwisu, są zobowiązani spełnić wobec tych Użytkowników wszelkie
obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić realizację przysługujących
uprawnień na gruncie RODO.



PRZEKAZYWANIE DANY OSOBOWY POZA EOG

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja
taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom
mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG, jak również podmiotom
współpracującym z Administratora, Partnerom lub działających w imieniu Administratora w celach
wyżej opisanych a mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG . Dane osobowe
mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w
państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony
danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym
zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się
z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej polityce.
 
 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Serwis wykorzystuje technologię cookies, która pozwala nam w sposób bezpieczny zbierać informacje
w celu ulepszenia naszych produktów i usług oraz poprawy wydajności naszej witryny.

Zebrane pliki cookie umożliwiają m.in. zapamiętanie Państwa działań i preferencji, dzięki czemu nie
musicie Państwo ich wprowadzać, podczas ponownego odwiedzania naszej strony. Wykorzystujemy
pliki cookie do różnych celów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami
dotyczącymi zasad ich wykorzystywania oraz zasad przetwarzania danych osobowych (niektóre
informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie mogą zostać uznane za dane osobowe).

Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę
internetową na Państwa urządzeniach (np. komputerze lub smartfonie). Pliki cookie umożliwiają
zapamiętanie Państwa preferencji, dzięki czemu poprawiają jakość korzystania ze strony internetowej
oraz pomagają nam dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Pliki cookie używane są również w
celach statystycznych oraz marketingowych do prezentacji określonych treści, którymi chcemy
Państwa zainteresować lub z własnej inicjatywy będziecie Państwo nimi zainteresowani.

Wchodząc na stronę Serwisu, automatycznie zapisywane są na Państwa urządzeniach wyłącznie te
pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Serwisu. Pozostałe pliki
cookie możemy umieścić na tych urządzeniach po udzieleniu przez Państwa dobrowolnej i
jednoznacznej zgody. Oznacza to, że kiedy wyrażą Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies,
pliki te mogą być czasowo przechowywane w przeznaczonej do tego przestrzeni oraz odczytane przez
ich dostawcę. Realizacja powyższych celów jest także uzasadniona prawnie uzasadnionym interesem
Administratora polegającym na zapewnieniu dostępu do Serwisu oraz świadczenia usług na jak
najwyższym poziomie (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników
Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Jednak pewne
informacje przechowywane w plikach cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi
informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane



osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych w niniejszej polityce. Takie dane
są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Obok plików cookies, Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
Administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, rodzaj platformy, rodzaj przeglądarki internetowej

CEL WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych, prezentacji i personalizacji treści Serwisu,
obsługi formularzy, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, zapewnienia
prawidłowego działania Serwisu oraz jego funkcjonalności oraz marketingu własnych produktów i
usług.

Podstawą gromadzenia informacji o Użytkownikach Serwisu jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na marketingu jego produktów i usług, prowadzeniu analiz statystycznych
oraz analitycznych, zapewnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie.

RODZAJE PLIKTÓW COOKIES

Ze względu na okres przechowywania plików cookie możemy je podzielić na:

Sesyjne (ang. Session cookies) – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa
urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki,
Stałe (ang. Persistent cookies) – pliki, które pozostają na Państwa urządzeniu po zamknięciu
przeglądarki internetowej przez czas przypisany do poszczególnych plików cookie lub dopóki nie
zostaną samodzielnie usunięte z urządzenia.

Ze względu na dostawcę plików cookie możemy je podzielić na:

Własne (ang. own cookie) – są to pliki cookie wykorzystywane na stronie internetowej przez
Administratora,
Zewnętrzne (ang. external cookie) – są to pliki cookie podmiotów zewnętrznych wykorzystywane na
naszej stronie internetowej. To Państwa decyzja spowoduje czy pliki cookie zostaną przekazane do
tych podmiotów czy też nie. Informacje o sposobie ich wykorzystywania przez podmioty zewnętrzne
znajdą Państwo na ich stronach internetowych.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW ZEWNETRZNYCH

Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. Stosujemy pliki cookie
dostawcy Google (Google Analytics, Double Click i Google Adwords) oraz dostawców serwisów
społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter , LinkedIn oraz YouTube. Więcej informacji na temat
tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES



Zarządzać plikami cookie można również poprzez ustawienia preferencji plików cookie w
przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystacie. Poniżej znajdziecie Państwo informację jak

to zrobić w przypadku niżej wymienionych popularnych przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

DODATKOWE INFORMACJE
Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego
Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu
na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików
cookies. Dlatego też zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony
internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz
wykorzystywania plików cookies.

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/ph5042

