
 POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.BESTBYFUTUREMAKERS.ORG.PL

("POLITYKA PRYWATNOŚCI")

 FUNDACJI "INKUBATOR TECHNOLOGICZNY"

z siedzibą przy al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000246493

 ("Fundacja", "my")

Fundacja niniejszym informuje Państwa, że jest administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych za pośrednictwem prowadzonej przez nią strony internetowej
www.bestbyfuturemakers.org.pl (dalej jako "Strona Internetowa") i że dane te są przez
Fundację zbierane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Państwa dane osobowe
będą wykorzystywane wyłącznie dla celów wskazanych poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o zbieraniu i korzystaniu z danych
osobowych oraz z zasadami korzystania z naszej Strony Internetowej.

1. ZBIERANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Zbierane Dane Osobowe

(a) Korzystając z formularza kontaktowego lub opcji "leave a comment"
zamieszczonego na naszej Stronie Internetowej przekazują nam Państwo
następujące dane osobowe:

(i) imię (nazwisko), adres email.

(ii) Dane te zbierane są w celu kontaktu z Fundacją, złożenia reklamacji, o
której mowa w pkt. 6.4 lub wyrażenia swojej opinii; ich podanie jest
dobrowolne, lecz jeśli chcą Państwo by Fundacja odniosła się do Państwa
wiadomości, podanie danych kontaktowych jest konieczne w celu
uzyskania odpowiedzi.

(b) Uzupełniając dane zgłoszeniowe

(i) Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wiek, miasto zamieszkania.

(ii) Dane te zbierane są w celu uczestnictwa w programach prowadzonych
przez Fundację. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach i
informacjach dostępnych pod wyżej wskazanymi adresami. Podanie tych
danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rekrutacji do programów.
Przetwarzanie tych danych oparte jest na Państwa zgodzie, którą
udzielają Państwo zaznaczając odpowiednie pole wskazane w
formularzu.

(c) Zapisując się na nasz newsletter lub uczestnicząc w naszych programach
przekazują nam Państwo następujące dane osobowe:

(i) imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres, adres email.

(ii) Dane te zbierane są dla następujących celów:

http://www.bestbyfuturemakers.org.pl


(1) w celu informowania Państwa o aktywnościach Fundacji i
wsparciu dla początkujących przedsiębiorców, aktywnościach
związanych z przedsiębiorczością i mentoringiem naszych
partnerów wspierających przedsiębiorczość za pomocą
wiadomości email;

(2) w celu prowadzenia analizy statystyk i danych związanych z
rozwojem firmy naszych absolwentów;

(3) w celu dokonywania pomiaru i ewaluacji mentoringu i
efektywności wsparcia Fundacji;

(4) w celu realizacji zawartych z Państwem umów;

(5) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

(6) w celu wysyłania Państwu naszego newslettera.

(d) Fundacja przetwarza również dane osobowe pozyskane z publicznie dostępnych
źródeł. Dane mogą być również generowane w trakcie naszej współpracy z
Państwem.

(e) Informujemy, że Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. W celu
zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies prosimy o kliknięcie tutaj

(f) Fundacja przetwarza również dane osobowe w celu realizacji swego
uzasadnionego interesu, jakim jest działalność Fundacji w zakresie udzielania
wsparcia młodym przedsiębiorcom oraz prowadzenie działalności informacyjnej i
edukacyjnej. W takim przypadku, Fundacja zawsze dokonuje ważenia tego
interesu z Państwa podstawowymi prawami i wolnościami i wdraża solidne
zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony Państwa prywatności.

(g) Ponadto pewne dane mogą być zbierane i przetwarzane dla innych celów na
podstawie Państwa uprzedniej zgody. W takim przypadku, będą Państwo zawsze,
z wyprzedzeniem, proszeni o udzielenie takiej zgody. W celu zapoznania się z
dalszymi szczegółami odnośnie zgody prosimy o przejście do punktu 3 poniżej.

2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel przetwarzania danych
osobowych. Po ustaniu zrealizowaniu tego celu, Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane
osobowe tak długo jak będą na to pozwalały odpowiednie przepisy prawa. Przy ustaleniu okresu
przetwarzania danych Fundacja będzie brała także pod uwagę oczekiwania właściwego organu
ds. ochrony danych osobowych.

3. INFORMACJA O PAŃSTWA PRAWACH

Mają Państwo prawo do:

(a) dostępu do Państwa danych osobowych;

(b) sprostowania Państwa danych osobowych;

(c) usunięcia Państwa danych osobowych;



(d) sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie
uzasadnionego interesu;

(e) ograniczenia korzystania przez Fundację z Państwa danych osobowych;

(f) otrzymania Państwa danych osobowych w nadającym się do użytku formacie
elektronicznym oraz przekazania go do strony trzeciej (prawo do przenoszenia
danych);

(g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa te mogą być zrealizowane poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych
kontaktowych przedstawionych poniżej (punkt 5).

W przypadku, gdy Fundacja uzyskała Państwa zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych,
mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem) poprzez skontaktowanie się z
nami za pośrednictwem danych kontaktowych przedstawionych poniżej (punkt 5).

2. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Fundacja przekazuje Państwa dane osobowe stronom trzecim w zakresie wskazanych wyżej
celów. Wyjątki od tego postanowienia mają zastosowanie w następujących przypadkach:

(a) gdy otrzymamy od Państwa uprzednią zgodę na przekazanie danych osobowych
stronom trzecim lub jeśli istnieje uzasadniony interes dla ujawnienia tych danych;

(b) na żądanie organu nadzorczego na podstawie prawnych procedur oraz metod dla
celów dochodzenia lub zgodnie z przepisami prawa;

(c) jeśli przekazanie danych osobowych jest uznane za potrzebne w celu ochrony
żywotnych interesów Państwa lub strony trzeciej;

(d) jeśli dane osobowe są potrzebne dla celów statystycznych, badań naukowych itp.
oraz jeśli są przekazane w formie, w której konkretna osoba nie może zostać
zidentyfikowana.

Fundacja może przekazać Państwa dane osobowe (dane kontaktowe) partnerom
Fundacji finansującym programy prowadzone przez Fundację w celu realizacji tych
programów.

2. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA DANE OSOBOWE W FUNDACJI

Fundacja wyznaczyła osobę, która bierze pełną odpowiedzialność za zarządzanie danymi
osobowymi.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z zarządzaniem danymi osobowymi lub co do polityki
Fundacji dotyczącej danych osobowych lub jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do Państwa
danych osobowych lub skorzystać z jakichkolwiek innych praw określonych powyżej, prosimy o
kontakt:

● Imię i nazwisko: Alona Kaczorowska

● E-mail: alona.kaczorowska@ybp.org.pl

● Tel: 531 987 711

tel:+48%20508%20909%20437


Mogą Państwo żądać uzyskania od nas kopii tego dokumentu lub jego zaktualizowanej wersji za
pośrednictwem danych kontaktowych przedstawionych powyżej.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

3.1 Zakres informacji zawartych na Stronie Internetowej

Strona Internetowa umożliwia zapoznanie się z informacjami o działaniach Fundacji, jej
członkach oraz prowadzonych przez nią programach, a także dołączenie do
prowadzonych przez nią inicjatyw.

3.2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej

Do korzystania ze Strony Internetowej niezbędne są:

a. Komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu o rozdzielczości; każde
urządzenie mobilne, komputer bądź laptop posiadające przeglądarkę internetową

b. Przeglądarka internetowa  Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Edge, Mozilla Firefox;

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w odtwarzaniu Strony Internetowej, w tym
przerwy w jej funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem
osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną
osób z niej korzystających lub próbujących korzystać.

3.3 Warunki umowy o korzystanie ze Strony Internetowej

(a) Odwiedzając Stronę Internetową lub wykorzystując lub pobierając materiały na
niej zgromadzone, akceptują Państwo niniejsze zasady oraz oświadczają, że
wyrażają zgodę na związanie się z ich postanowieniami. Jeśli nie wyrażają
Państwo takiej zgody, prosimy o opuszczenie Strony Internetowej.

(b) Mogą Państwo korzystać ze Strony Internetowej jedynie dla celów zgodnych z
prawem. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

(c) W chwili wejścia na Stronę Internetową zostaje zawarta umowa o korzystanie ze
Strony Internetowej pomiędzy Fundacją a Państwem o dostarczenie usługi w
postaci korzystania ze Strony Internetowej.

(d) Mogą Państwo zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej w dowolnym
czasie.

(e) Umowa o korzystanie ze Strony Internetowej zostaje przez Państwa rozwiązana
poprzez opuszczenie Strony Internetowej.

3.4 Postępowanie reklamacyjne

(a) Jeśli Fundacja nie wypełnia swoich obowiązków określonych w pkt. 6 lub jeśli
wypełnia je w sposób z nią sprzeczny lub jeśli stwierdzą Państwo
nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej mogą
Państwo wnieść reklamację z pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych
w pkt. 5 powyżej.

(b) Reklamacja powinna zawierać w szczególności wskazanie problemu
stanowiącego jej podstawę oraz dane kontaktowe wskazane w pkt. 1. 1.1 a) (i).



(c) Fundacja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Państwem, jeśli będą
wymagane dalsze informacje, przy czym będą Państwo zobowiązani do
niezwłocznego przekazania takich informacji.

(d) W terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji
Fundacja zakończy postępowanie wewnętrzne oraz poinformuje o swojej decyzji;
albo poinformuje Państwa, że potrzebuje więcej czasu w celu zakończenia
postępowania za pośrednictwem przekazanych przez Państwa danych
kontaktowych.

(e) Reklamacja powinna być wniesiona w terminie trzydziestu (30) dni od chwili, w
której przyczyny skargi stały się Państwu znane.

(f) Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani odpowiedzią Fundacji w związku z
wniesioną reklamacją, wówczas mają prawo do przekazania sprawy do
niezależnego, zewnętrznego organu w celu rozpatrzenia sporu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Fundacja może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w każdym czasie bez wpływu na
Państwa prawa nabyte przed wejściem zmian w życie. Zostaną Państwo poinformowani
o tych zmianach za pośrednictwem Strony Internetowej.

4.2 Polityka Prywatności oraz wszelkie dokumenty w niej wymienione, jak również wszelkie
spory lub roszczenia z nich wynikające bądź pozostające z nimi w związku będą
podlegały prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

4.3 Sądy w Polsce będą miały wyłączną jurysdykcję dla rozstrzygania wszelkich sporów lub
roszczeń, które mogą powstać w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej lub też
w związku z niniejszą Polityką Prywatności.

4.4 Mogą Państwo uzyskać dostęp do Polityki Prywatności w każdym czasie za
pośrednictwem odnośnika dostępnego na Stronie Internetowej, a następnie skopiować
treść do pliku oraz wydrukować go.


