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Czym jest Polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Hackathonie i stanowi załącznik do
Regulaminu.

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby
dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Wiemy jak ważna jest
ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją
prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Minimalizujemy zakres danych osobowych, który
musimy przetwarzać – nie chcemy wiedzieć o Tobie więcej niż to absolutnie konieczne.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania
przez nas Twoich danych osobowych.
1.1 Kto jest administratorem?
Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Hackathonie (zwanym dalej
„Administratorem”) jest Fundacja CODE:ME z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wojska Polskiego 41, 80268 Gdańsk, KRS: 0000613580, NIP: 5842749072, REGON: 364259670, która jest również
organizatorem Hackathonu.
W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
•
•
•

poczty elektronicznej: iod@codeme.pl
poczty tradycyjnej: al. Wojska Polskiego 41, 80-268 Gdańsk
telefonu: +48 724 379 836

Podmiotami przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne
do organizacji wydarzenia, rejestracji oraz obsługi Hackathonu są współorganizatorzy wydarzenia:
•
•
•
•

Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk
KRS: 0000133671, NIP: 5842006715, REGON: 191275740,
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk,
KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622;
Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, 80-309,
KRS 0000004441, NIP: 5830002002 oraz REGON: 190044530
Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195A 02-222 Warszawa, Polska; KRS: 0000056838; NIP:
527-010-33-91;

2

Dane osobowe

2.1 Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”). W zakresie
nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2.3 W jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
1. W przypadku Uczestników Administrator pobiera i przetwarza następujące dane osobowe
podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Hackathon: imię i nazwisko, adres
e-mail oraz numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne
dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Hackathon i jej wykonania.
2. Podczas Hackathonu mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video (w przypadku
hackathonu online wykorzystywane będą zrzuty ekranu), w związku z tym Administrator i
Partnerzy Organizatora będą przetwarzać wizerunek Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
3. Twój wizerunek może być publikowany na naszych stronach w social mediach: Facebook,
LinkedIn i Instagram, na zdjęciach z organizowanych przez nas wydarzeń. Czas
przechowywania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
4. Podanie danych takich jak nazwa użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook,
LinkedIn, rozmiar koszulki jest dobrowolne i opcjonalne.
5. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały
one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do
automatycznego podejmowania decyzji.

2.4

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Hackathonie.
2. W przypadku, jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania
przez Ciebie zgody.

2.5

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz
Administratora usługi w zakresie organizacji Hackathonu. Do danych osobowych zbieranych
przez Administratora dostęp ma m. in. podmiot obsługujący platformę, za pomocą której

dokonywana jest rejestracja na Hackathon (https://hack4change.tech/).
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Współorganizatorów
Hackathonu, również oni będą uprawnieni do przetwarzania wskazanych powyżej Twoich
danych osobowych.
3. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom
publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy
obowiązującego prawa.
4. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich
ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja
stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach
mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których
mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

2.6 Twoje prawa
Na podstawie RODO masz prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przeniesienia danych osobowych
W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w
każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach
podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
•
•
•
•
•
•

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Cię w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu
terminu i podamy Ci przyczyny opóźnienia.
2.6.1 Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:
•
•

dostępu do danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o
źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz

o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;
• uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
iod@codeme.pl.
2.6.2 Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego
sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich
danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres: iod@codeme.pl
2.6.3 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
• wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o
Twoją zgodę;
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych
osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez nas lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
•

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
iod@codeme.pl
2.6.4 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
•

•

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy
przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych
danych;
gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
• gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu
stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw
wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres: iod@codeme.pl
•

2.6.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, w tym profilowania, w związku z:
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres: iod@codeme.pl
•

2.6.6 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu
administratorowi danych osobowych.
Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV, jeśli wolisz aby dane zostały Ci
udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości
postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.
Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu
administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
iod@codeme.pl

2.7 Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
iod@codeme.pl
W przypadku gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia
usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj, kliknij w link w stopce dowolnej wiadomości,
jaką do Ciebie wysłaliśmy lub napisz do nas na adres iod@codeme.pl.
2.8 Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych
osobowych, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
który z dniem 25 maja 2018 zastąpił GIODO.

