POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1
Słownik pojęć
Ilekroć w niniejszej Polityce występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób
następujący:
1.Formularz rejestracyjny – formularz wykorzystywany do rejestracji Uczestników na
Hackathon, dostępny na stronie internetowej Wydarzenia: https://hack4law.pl.
2. Polityka - niniejsza Polityka Prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych
wydarzenia pod nazwą "#hack4law" odbywającego się w dnia 14-16 października 2022 roku.
3. Regulamin - regulamin Hackathonu #hack4law, określający zasady i warunki konkursu
"#hack4law", dostępny pod adresem: https://hack4law.pl.
4. RODO - rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
5. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która dokonała prawidłowej rejestracji na Hackathon i otrzymała potwierdzenie udziału.
6. Wydarzenie – wydarzenie pod nazwą „#hack4law” odbywające się w dniach
14-16 października 2022 roku w formie hybrydowej (częściowo on-line, częściowo stacjonarnie).
7. Administrator- Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie
(81-853) przy Al. Niepodległości 703A.

§2
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Currenda wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem przez Currenda jako administratora danych osobowych Uczestników można się
skontaktować poprzez adres e-mail: iod@currenda.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony
Danych Currenda Sp. z o.o., Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot.

§3
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników wskazane w Formularzu
Zgłoszeniowym: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do korespondencji,
stanowisko, organizacja/firma.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zarejestrowane audiowizualnie podczas trwania
Wydarzenia, w tym w szczególności wizerunek i głos, na zasadach i w celach przewidzianych
w § 2 ust. 10-12 Regulaminu.
3. Podanie przez Uczestnika danych w zakresie: adresu do wysyłki oraz rozmiaru koszulki, jest
dobrowolne, jednak niezbędne, jeżeli Uczestnik chce otrzymać pakiet gadżet Wydarzenia,
o którym mowa w 2 ust. 13 Regulaminu.
4. Dane osobowe Uczestników wskazane w Formularzu rejestracyjnym przetwarzane są przez
Administratora w następujących celach:
a) rejestracji i obsługi Wydarzenia, w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej - na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO;
b) obsługi Wydarzenia w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO;
c) rozliczeń księgowych i sprawozdawczości finansowej, w zakresie realizacji obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) bieżących wzajemnych kontaktów oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami wynikającymi z udziałem Uczestnika w Wydarzeniu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są Administratora w celach marketingowych w
oparciu o wyrażoną w tym zakresie przez Uczestnika zgodą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§4
Źródło danych
Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie wizerunku i głosu utrwalone w
trakcie trwania Wydarzenia, a także w zależności od przypadku:
a) wskazane przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym Wydarzenia,
b) przekazane przez osoby zgłaszające Zespół w Formularzu zgłoszeniowym.

§5
Okres przetwarzania
1. Okres przetwarzania danych jest ustalany w oparciu o istniejący cel przetwarzania. Okres
przetwarzania danych może wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę
przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu
Organizatora - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub
zgłoszenie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli podstawę przetwarzania
stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej
rozwiązania i upływu okresu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody dane
osobowe objęte tą zgodą będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania celu ich
przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§6
Pliki cookies
1. Osoby odwiedzające stronę: https://hack4law.pl nie mają obowiązku podawania swoich danych
osobowych, aby móc przejrzeć stronę internetową. Za jej pośrednictwem mogą być jednak
gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny
dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania
stroną i usprawnienia nawigacji Administrator może używać plików cookies (niewielkich plików
tekstowych wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia
internauty np. komputer, smartfon itp.).
2. W odniesieniu do plików cookies, analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań
zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics, narzędzia dostarczonego przez
firmę Google Inc. („Google”). To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, które są zapisywane
na komputerze osoby odwiedzającej stronę i umożliwiają analizę korzystania przez tę osobę z
naszej strony internetowej, w tym sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej.
Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej
nie umożliwiają identyfikacji osób.
3. Osoby odwiedzające stronę www. https://hack4law.pl mogą nie wyrazić zgody na
wykorzystywanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy
jednak pamiętać, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony. Ponadto, możesz
zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie
wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

§7
Obowiązek podania danych osobowych
1. Podanie danych w celach związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu jest dobrowolne,
jednakże konieczne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
2. Podanie danych do analizy statystycznej osób odwiedzających stronę https://hack4law.pl jest
dobrowolne. Uczestnik może skorzystać z tzw. trybu incognito przeglądarki internetowej, w celu
przeglądania strony https://hack4law.pl bez udostępniania Administratorowi informacji o wizycie
na stronie.

§8
Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania
oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Uczestnik ma również prawo
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę na ich
przetwarzanie, jeżeli wyłączną podstawą ich przetwarzania była wyrażona uprzednio zgoda.
2. Wszelkie żądania związane z realizacją praw, o których mowa w ust. 1 w zakresie danych
przetwarzanych przez Administratora należy kierować na adres wskazany w § 2 Polityki;
3. Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9
Odbiorcy danych osobowych
1.Administrator
może
udostępniać
dane
osobowe
Uczestników:
a) podmiotom wspierającym Administratora w organizacji Wydarzenia, np.: doradcy, zewnętrzne
kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi i
kurierzy, podmioty odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej i utrzymania strony
internetowej oraz innym podmiotom zapewniającemu infrastrukturę techniczną Wydarzenia,
b) organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli
jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będzie dostawca platformy tj. Microsoft Inc.
Dodatkowo, odbiorcami danych mogą być podmioty oferujące rozwiązania do masowej wysyłki
wiadomości e-mail, zbierania zgłoszeń oraz podmioty świadczące wsparcie IT.

4. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Europejskim Obszarze
Gospodarczym i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Organizatora z rozwiązań chmurowych
dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne
zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem:
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products w części Online Services
Data Protection Addendum (DPA).

§10
Wizerunek Uczestnika Wydarzenia
1. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie
i udostępnienie jego wizerunku na zasadach wskazanych w § 2 ust. 10-12 Regulaminu, nie
powinien włączać kamery w urządzeniu, za pośrednictwem którego uczestniczy w Wydarzeniu.
2. Uczestniczenie w Wydarzeniu z włączoną kamerą równoznaczne jest z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnienie jego wizerunku na zasadach wskazanych
w § 2 ust. 10-12 Regulaminu.

§ 11
Przekazanie danych osobowych do państw trzecich
Administrator przekazuje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to
konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Dbamy o to, by podstawą transferu
danych za każdym razem były uzgodnione standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję
Europejską w ramach procedury sprawdzającej.

§ 12
Zmiana Polityki
Niniejsza Polityka może zostać zmieniona lub uaktualniona w celu przedstawienia zmian
zachodzących w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w obowiązującym prawie.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli
wymagać tego będą przepisy prawa, zmiany wprowadzane na stronie https://hack4law.pl lub
zmiany w zakresie organizacji i przebiegu Wydarzenia, o stosownych zmianach oraz dacie ich
wejścia w życie Administrator danych powiadomi, w szczególności poprzez zamieszczenie
komunikatu na stronie https://hack4law.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
e-mail Uczestników wskazane w Formularzu rejestracyjnym.

