Polityka prywatności (polityka przetwarzania danych osobowych) strony konkursowej Bóbr

Strona www.bobr.edu.pl powstała, aby promować międzynarodowy konkurs Bebras z zakresu
informatyki i technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Właścicielem strony internetowej i administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie
jest firma Learnetic SA, która od wielu lat jest partnerem technologicznym Konkursu (Konkurs odbywa
się na platformie edukacyjnej www.dzwonek.pl).
Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych osób, które korzystają
z naszej strony internetowej www.bobr.edu.pl. Nie obejmuje stron internetowych i usług stron
trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na naszej stronie
internetowej (np. Facebook).
„Dane osobowe” to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika,
np. takie jak imię i nazwisko powiązane z jego adresem e-mail.
Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i odpowiednio zabezpieczone zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z obowiązującym na terenie całej
Unii Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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 („RODO”).

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma LEARNETIC SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul.
Azymutalnej 9, 80-298 Gdańsk, więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.learnetic.pl.
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z
Inspektorem Danych Osobowych na adres e-mail: iod@learnetic.com.
W jakim celu zbieramy dane osobowe Użytkowników?
Administrujemy Twoimi danymi osobowymi w następujących celach:
1. promujemy międzynarodowy konkurs, w Polsce przeprowadzany pod nazwą Bóbr,
2. służymy kontaktem w sprawach konkursu i pomagamy rozwiązać problemy z rejestracją
i uruchomieniem konkurs
3. dla celów marketingu (patronaty, promocja konkursu).
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Podanie danych
osobowych jest zawsze dobrowolne.
Korespondencja mailowa i tradycyjna
Dane osobowe zawarte w kierowanej do nas korespondencji przetwarzamy na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (np. 6 ust. 1 lit. f) w celu komunikacji i aby ewentualnie
rozwiązać sprawę zawartą w korespondencji.
Kontakt telefonicznych

Oczywiście zawsze można do nas zadzwonić i uzyskać natychmiastową odpowiedź. Jeśli jednak
sprawa jest bardziej złożona możemy poprosić o Twoje dane, niezbędne do załatwienia sprawy. Te
dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. 6 ust. 1 lit. f).
Nieustannie staramy się udoskonalać funkcjonalność naszej strony w oparciu o dane i informacje
zwrotne otrzymywane od użytkowników, staramy się lepiej dostosowywać funkcje portalu do
indywidualnych potrzeb, dane użytkowników pozwalają nam usprawnić moderację i wsparcie
techniczne strony.
Polityka cookies
Każda strona internetowa, którą odwiedzasz automatycznie wysyła do przeglądarki małe pliki
tekstowe zwane „ciasteczkami” (cookies). Dzięki temu każda Twoja następna wizyta będzie
wygodniejsza – zapamiętamy, że już nas odwiedziłeś. Nasza strona rozpozna np. Twój wybrany
język, ID urządzenia, na którym odwiedzałeś naszą stronę i inne ustawienia.
Obecność cookies sprawi, że korzystanie z internetu będzie znacznie lepsze i łatwiejsze. Większość z
tych działań można podsumować jednym słowem – personalizacja.
Warto zaznaczyć, że żadne z tych danych nie są danymi osobowymi, które identyfikują Cię
bezpośrednio, to raczej informacje o Twoich przyzwyczajeniach, związanych z używaniem internetu.
Cookies pełnią wiele pożytecznych ról. Są niezbędne do logowania na stronach oferujących konta
użytkownikom, zapamiętywania wybranych towarów przy dokonywaniu zakupów internetowych, ale
również liczą ruch na stronie lub oferują różne statystyki dla administratora strony.
Zapisane na urządzeniu użytkownika cookies mogą być używane także przez współpracujących z
nami partnerów oraz reklamodawców.
Rodzaje cookies
„Ciasteczka” można podzielić na cookies sesyjne, czyli tymczasowe, które pozostają na urządzeniu
użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki, a
następnie są usuwane. Cookies trwałe pozostają natomiast na urządzeniu nawet po wylogowaniu się.
Mogą być przechowywane od miesiąca do paru lat. Można je usunąć tylko ręcznie. Użytkownik może
to zrobić sam, korzystając z opcji dostępnej w ustawieniach swojej przeglądarki.
Jak możesz wyłączyć cookies zbierane przez naszą stronę?
Kiedy pierwszy raz wchodzisz na naszą stronę, zwykle akceptujesz cookies zbierane przez naszą
stronę. W każdym czasie możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby zarządzać lub odrzucać
pliki cookies. Ustawienia te są zazwyczaj dostępne w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki
internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki, kliknij sekcję
Pomoc przeglądarki internetowej, której używasz.
Pamiętaj, że decyzja o niewyrażeniu zgody na nasze cookies lub zablokowanie ich w swojej
przeglądarce sprawi, że wszystkie udogodnienia przestaną funkcjonować, a usługi lub podstrony
oferowane przez naszą witrynę internetową mogą nie działać optymalnie.
Komu udostępniamy dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie
danych, w szczególności, dostawcy usług IT, obsługa księgowa, dostawcy programów do wysyłania
korespondencji mailowej etc.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność. Jeśli podstawą przechowywania
danych jest wykonywanie umowy/zamówienia, dane będą przechowywane aż do końca wykonania
umowy, a potem aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 6 lat).
Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo,
aż zgoda nie zostanie odwołana.
Jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Ci prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Istnieją jednak przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane
osobowe i wówczas takie przepisy mogą wydłużać czas przetwarzania danych osobowych (np.
przepisy o rachunkowości, przepisy oświatowe, okres przedawnienia roszczeń).
Poufność Twoich danych
Zobowiązujemy się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób,
których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów.
Dodatkowo zapewniamy, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczamy wyłącznie osoby,
przez nas upoważnione oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio
przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
Nowe przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gwarantują Ci szereg praw:
•
•
•

prawo dostępu i poprawiania swoich danych, do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich
przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną
danych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i skorzystać z przysługujących Ci praw.

Zapisy w naszej Polityce Prywatności mogą ulegać zmianie. Będziemy Cię informować o wszelkich
zmianach dokumentu w formie zawiadomienia publikowanego na naszej witrynie internetowej.
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021 r.

