KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej jako „RODO” informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta
Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin: Inspektor Ochrony
Danych Urząd Miasta Szczecin: Plac Armii Krajowej 1, 70- 456 Szczecin, telefon: 91 424
5702, e-mail:iod@um.szczecin.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe:
a) zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu www.szczcin.eu/up, tj. nazwa użytkownika
oraz adres e-mail, nazwisko i imię, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
witryny elektronicznej na podstawie zgody w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa
w programie mentoringowym Szczecin_UP!, w tym w celu zgłoszenia oraz udziału w
programie obejmującym udział w szkoleniach, doradztwie i mentoringu (podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO);
Przetwarzanie danych osobowych za pomocą strony internetowej https://startup.szczecin.eu/kontakt/
b) zawarte w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie internetowej
https://startup.szczecin.eu/kontakt/ tj. imię i nazwisko, adres e-mail, firmę oraz inne
informacje dobrowolnie podane w treści wiadomości na podstawie zgody w celu
umożliwienia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie (podstawą przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu umożliwienia prawidłowego korzystania przez Użytkownika ze strony
internetowej https://startup.szczecin.eu/kontakt/ (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
d) w celach analitycznych oraz statystycznych celem umożliwienia dostosowania treści do
preferencji Użytkownika strony internetowej https://startup.szczecin.eu/kontakt/
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z mediów
społecznościowych/serwisów internetowych
e) w celu umożliwienia prawidłowego korzystania przez użytkownika ze strony (Fanpage’u)
programu Szczecin Up mieszczącej się na portalu społecznościowym „Facebook”, w tym
subskrybowania profilu, dodawania reakcji lub zamieszczania komentarzy pod postami
znajdującymi się na fanpage (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

f) w celu umożliwienia prawidłowego korzystania przez użytkownika z Kanału programu
Szczecin Up mieszczącego się w serwisie „YouTube”, w tym subskrybowania kanału,
dodawania reakcji lub zamieszczania komentarzy pod filmikami (podstawa prawna art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w inicjatywach programu
Szczecin_UP!, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi realizację celów określonych w
punkcie 3 lit a) niniejszej Klauzuli informacyjnej.
5. W przypadku, jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody przysługuje
Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej
informacji na adres e-mail szczecinup@spnt.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem;
6. Dane osobowe określone w :
a) pkt. 3 lit a) niniejszej Klauzuli informacyjnej zawarte na koncie użytkownika będą
przetwarzane do czasu zakończenia trwania programu lub do czasu wycofania zgody;
b) pkt 3 lit b) niniejszej Klauzuli informacyjnej będą przetwarzane do czasu udzielenia
odpowiedzi na pytanie lub zakończenia prowadzenia korespondencji między stronami;
c) w pkt 3 lit c) i d) przechowywane są do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych
interesów Administratora lub wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
d) w pkt 3 lit c) i d) przechowywane są do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych
interesów Administratora lub wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
e) w pkt 3 lit e) i f) przechowywane są do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych
interesów Administratora lub wniesienia sprzeciwu w tym zakresie. Przy czym okres
przechowywania niektórych danych odbywa się z uwzględnieniem odgórnie narzuconych
zasad przez wskazany portal społecznościowy/stronę internetową.
7. Na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pani :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych;
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) upoważnieni pracownicy Administratora;
b) zewnętrzni dostawcy usług np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe,
hostingodawcy, oraz inne inne podmioty, które przetwarzają Państwa dane na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia danych osobowych, a także
księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie
zautomatyzowany i nie będą podlegać procesowi profilowania.

w sposób

10. Administrator co do zasady nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych poza granice
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże ze względu na ponadnarodowy charakter
portalu społecznościowego „Facebook” oraz serwisu „YouTube” Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego (USA). Administrator, zgodnie z wymogami
RODO, wdrążył zabezpieczenia mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania
oraz odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot mogą
Państwo znaleźć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr/ oraz
https://www.jungheinrich.pl/klauzula-informacyjna-youtube-795536
11. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Gminy Miasto
Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „ Ochrona danych osobowych/RODO”.

