
Polityka prywatności 

(dot. serwisu https://www.regeneracjamiast.pl/, jego podstron oraz innych serwisów w domenie 

regeneracjamiast.pl, dalej jako: Serwisy) 

 

Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisów jest Fundacja Gospodarki 

i Administracji Publicznej z siedzibą w   Krakowie przy ulicy ks. I. J. Skorupki 22, 31 – 519 Kraków, NIP: 

676-22-93-050, REGON: 120037591, KRS 0000232184 (dalej jako: Administrator). 

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@fundacjagap.pl / biuro@oees.pl, 

telefonicznie + 48 12 423 76 05 lub pod wskazanym w punkcie powyżej adresem jego siedziby. Kontakt 

telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00. 

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) rejestracji oraz zapewnienia uczestnikom udziału w wydarzeniach i kongresach na zasadach 

określonych w regulaminach organizowanych wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych uczestników jest niezbędność do zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy 

uczestnikiem a Administratorem, na zasadach określonych we właściwym regulaminie (tj. art. 

6 ust. 1 lit b RODO), 

b) spełniania zobowiązań prawnych, związanych w szczególności z prowadzeniem rozliczeń, 

księgowości i sprawozdawczości finansowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 

lit c RODO). 

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które należy rozumieć: 

i. zapewnienie prawidłowej organizacji wydarzeń i kongresów, w tym zasad 

bezpieczeństwa podczas ich przebiegu; 

ii. prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością Administratora, w tym 

wysyłka newslettera; 

iii. prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących udziału w wydarzeniach 

i kongresach organizowanych przez Administratora; 

iv. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z relacji pomiędzy uczestnikami 

wydarzeń i kongresów lub użytkowników a Administratorem. 

Podstawę prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji wyżej wymienionych 

prawnie uzasadnionych interesów administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: 

a) podmioty wspierające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym organizacji 

Kongresu oraz innych wydarzeń; 

b) podmioty zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych 

Administratora, w tym w szczególności dostawcy hostingu, formularzy rejestracyjnych oraz 

narzędzi do wysyłki newslettera; 

c) doradcy prawni/podatkowi. 

 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

https://www.regeneracjamiast.pl/


Państwa dane przechowywane są przez Administratora w określonych powyżej celach przez okres:  

a) organizacji wydarzeń i kongresów. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane do chwili 

upływu okresu przedawnienia roszczeń ew. przez dalszy okres wymagany przepisami prawa. 

b) w odniesieniu do prowadzenia działań marketingowych dane będą przetwarzane do momentu 

wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, a w przypadku 

marketingu prowadzonego za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, do 

momentu wycofania zgody na przesyłanie treści marketingowych drogą elektroniczną bądź 

telefoniczną, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze; 

c) w odniesieniu do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Uczestnika uzasadnionego 

sprzeciwu oraz jego rozpatrzenia przez Administratora;  

 

Transfer danych poza EOG 

Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

Może się jednak okazać, że przekazywanie danych poza EOG okaże się niezbędne. Wówczas transfer 

taki odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez 

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których 

została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia 

odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych i/lub zastosowanie standardowych klauzul ochrony 

danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do 

przetwarzania, spełniających wymogi RODO.  

W przypadku przekazywania danych do państw spoza EOG, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi 

partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń 

bezpieczeństwa danych osobowych. W takich przypadkach, mogą Państwo uzyskać kopię stosowanych 

przez Administratora zabezpieczeń, kontaktując się z nami (dane kontaktowe powyżej). 

 

Profilowanie  

Nie będą wobec Państwa podejmowane decyzje opierające się na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

danych osobowych, w profilowaniu. 

 

Przysługujące prawa 

Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych. Dodatkowo, przysługuje 

Państwu również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których mogą Państwo z nich skorzystać, wynikają z 

przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie m. in. od celu oraz 

podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z 

Administratorem za pomocą powyżej wskazanych danych i form kontaktu. 

 

Konieczność podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 

wydarzeniach i kongresach oraz realizacji pozostałych wyżej wymienionych celów przez Administratora. 

 

Pliki Cookies  



Czym są i do czego są wykorzystywane? 

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniach podczas korzystania 

z Serwisów oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności w 

Serwisach. 

Administrator wykorzystuje jedynie niezbędne (techniczne) pliki cookies. Są one instalowane, aby 

zapewnić dostęp do Serwisów i ich podstawowych funkcji, w związku z czym nie wymagają Państwa 

zgody Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie Administrator nie byłby w stanie zapewnić 

prawidłowego działania Serwisów. 

 Zmiana ustawień 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, jeśli jednak wolą Państwo zmienić 

ustawienia, przeglądarka powinna zapewniać taką możliwość, aby odrzucić, usunąć lub zablokować 

określone pliki cookies. 

Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek: 

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

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB  

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/wy%C5%9Bwietlanie-plik%C3%B3w-

cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879 

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

- Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

W przypadku problemów ze znalezieniem sposobu na wyłączenie plików cookie należy sprawdzić 

funkcję „Pomoc” w przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak obsługuje się w niej pliki cookie. Należy 

pamiętać, że jeśli pliki cookie zostaną wyłączone w przeglądarce, ustawienia te będą miały 

zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, a nie tylko do tej. 

Ponieważ niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, zmiana 

ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre funkcje lub usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet 

całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisów. 
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