Polityka prywatności

Niniejsza Polityka reguluje podstawowe zagadnienia związane z:
–
–

ochroną prywatności i danych osobowych,
wykorzystywaniem plików cookies na stronie internetowej.

Polityka prywatności stanowi podsumowanie procesów i obowiązków informacyjnych wykonywanych
przez administratora danych w ramach prowadzenia serwisu internetowe w domenie
https://msdevsummit.com.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Academic Partners, ul. Kwitnąca 6/46 z siedzibą w
Warszawie (01-926) o numerze KRS 0000442304, NIP 118-20-88-939. Kontakt z administratorem
danych jest możliwy za pośrednictwem formularzy w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej
https://msdevsummit.com.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z następującymi przepisami:
•

•
•

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) (RODO)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W jakich celach będą przetwarzane dane osobowe?
Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
•

•
•
•

świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z rejestracją i uczestnictwem w
organizowanych wydarzeniach (co dotyczy zarówno uczestników wydarzeń, jak i
reprezentantów Partnerów i Sponsorów), oraz w celach komunikacyjnych – podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 18
ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną)
realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze – podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
udostępnianie danych aplikacyjnych (CV) kandydatów dla Partnerów wydarzenia – podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Twoja dobrowolna zgoda;
przesyłanie wiadomości marketingowych przez organizatorów wydarzenia i/lub Partnerów
wydarzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Twoja dobrowolna zgoda;

•

•

•

•

przesyłania informacji o wydarzeniu za pośrednictwem funkcji „poleć wydarzenie znajomemu”
– podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.;
przesyłania przypomnienia o wydarzeniu za pośrednictwem funkcji „przypomnij później –
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. tj. przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;
przeprowadzenia procesu „call for papers” – podstawą prawną przetwarzania danych jest art.
6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i
realizacji umowy;
przyjmowaniu zgłoszeń od potencjalnych Wolontariuszy – podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
W przypadku bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu Twoje dane osobowe będą przetwarzane do
momentu zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną i usunięcia konta z serwisu
internetowego.
W przypadku odpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu Twoje dane osobowe będą przetwarzane do
momentu zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną i usunięcia konta z serwisu
internetowego oraz przez czas niezbędny w związku z wymaganiami prawnymi w obszarze przepisów
prawa podatkowego (np. okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia).
W przypadku procesów marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania
Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku procesów związanych z przekazywaniem CV do partnerów wydarzenia dane osobowe
będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do
momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. Partnerzy wydarzenia, którym przekazaliśmy CV
na podstawie Twojej zgody będą przetwarzali dane osobowe jako odrębni administratorzy danych
osobowych według wewnętrznych procedur przetwarzania danych osobowych, o czym zostaniesz
przez nich poinformowany.
W przypadku systemu poleceń („poleć wydarzenie” oraz „przypomnij później”) dane osobowe są
usuwane automatycznie lub anonimizowane po zrealizowaniu przypomnienia lub polecenia.
W przypadku przeprowadzenia procesu przyjmowania zgłoszeń od Prelegentów oraz Wolontariuszy
dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
tj. przez czas trwania umowy.
Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze
procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych. Odbiorcy danych będą wykonywać usługi na rzecz
administratora danych, w szczególności w obszarze rozwiązań informatycznych, dostawy usług
wsparcia technicznego, dostarczenia wsparcia organizacyjnego, marketingowego lub sprzedażowego.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych ma
właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub
standardowych klauzul umownych).
Lista partnerów wydarzenia jest dostępna na stronie internetowej https://msdevsummit.com/.
Jakie masz uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?
Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Administrator danych
osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a w przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną
podane nie będzie możliwe zarejestrowanie się i uczestniczenie w wydarzeniu.

Czym są pliki cookie?
Pliki cookies są informacjami zapisywanymi w formie tekstowej na urządzeniu końcowym użytkownika,
gdy użytkownik je zaakceptuje lub w odpowiedni sposób skonfiguruje przeglądarkę. Informacje
zapisane w plikach cookies mogą być odczytywane przez stronę internetową, na której użytkownik w
danym momencie się znajduje, a dostęp do plików innych stron jest niemożliwy.
Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane?
W naszych systemach wykorzystywane są trzy kategorie plików cookies:
•
•
•

Pliki cookies o charakterze technicznym (systemowym) niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania serwisu internetowego
Pliki cookies o charakterze analitycznym do prowadzenia badań na temat ruchu na stronie
internetowej
Pliki cookies o charakterze marketingowym i reklamowym.

Pliki cookies przechowywane są przez określony czas na Twoim urządzeniu końcowym (pliki stałe o
czasie przechowywania od 1 dnia do 2 lat) oraz pliki tymczasowe (sesyjne o czasie przechowywania
ograniczonym do opuszczenia strony lub ponownego uruchomienia przeglądarki internetowej).
Informacje na temat zarządzania plikami cookies znajduje się na stronie wydawców przeglądarek
internetowych:
•
•
•

Mozilla FireFox - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Internet Explorer / Edge - https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•

Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Pliki cookie związane z analizą ruchu i reklamą
Cookie

Domena

Czas przechowywania

Usługa

Sesyjne

www.facebook.com

Sesyjne

Facebook Pixel

_fbp

.msdevsummit.com

3 miesiące

Google Analytics

_ga

.msdevsummit.com

1 rok

Google Analytics

_gat_gatg

.msdevsummit.com

10 minut

Google Analytics

_gid

.msdevsummit.com

1 dzień

Google Analytics

bcookie

.linkedin.com

6 miesięcy

LinkedIn Ads

lang

.linkedin.com

Sesyjne

LinkedIn Ads

lidc

.linkedin.com

1 dzień

LinkedIn Ads

UserMatchHistory

.linkedin.com

1 miesiąc

LinkedIn Ads

fr

.facebook.com

3 miesiące

Facebook Pixel

Lang

.ads.linkedin.com

Sesyjne

LinkedIn Ads

Google Analytics
•
•
•

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://www.facebook.com/about/privacy

LinkedIn
•

https://www.linkedin.com/legal/cookie-table:

Facebook:
•

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Pliki cookie związane z sesją użytkownika
Cookie
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