Polityka Prywatności Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

I.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług strony internetowej
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl
(Strona).
II.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości (Fundacja) z siedzibą w Warszawie (00891) przy ul. Chłodnej 15 m. 511, KRS:
0000500000, NIP: 5272711290, REGON: 147161539
Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi newslettera oraz rejestracji wydarzeń w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Stronie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do
świadczenia usług drogą elektroniczną, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną.
Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe na Stronie przysługuje prawo dostępu do ich treści
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych
z korzystaniem z niektórych usług zamieszczonych na Stronie.
Dane osobowe podlegają udostępnieniu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a w przypadku
partnerów i innych zainteresowanych osób również w celu realizacji zadań związanych z organizacją
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Każdej osobie korzystającej ze Strony internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej
danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Fundacji z wnioskiem o udzielenie jej
informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi  ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego
rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
III.

Zbieranie i przetwarzanie informacji

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza
np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
IV.

Pliki Cookies („ciasteczka”)

Fundacja używa w związku z prowadzeniem Strony plików cookie, które służą do udoskonalenia
Strony pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na
Strony.
Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie.
Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i
na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu
zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego
dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając
rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Stronie (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze
Strony może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
a)
dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze
Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c)
utrzymanie sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d)
zachowania personalizacji strony, ustawień języka;


Strona korzysta z następujących rodzajów plików Cookies::
a)
plików cookie „sesyjnych“:
Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby

korzystającej ze Strony. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane.
Dzięki informacjom w nich zawartym Fundacja może analizować informacje dotyczące
zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację Strony
– jego personalizację i poprawę użyteczności;
b)
Pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile
wcześniej osoba korzystająca ze Strony nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie
zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałego” jest możliwe pod
warunkiem, że przeglądarka używana przez Użytkownika ze Strony daje taką możliwość.

V.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz

rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały.
Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Strony te mogą posiadać
własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

