Data zamieszczenia na stronie: 24.07.2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
„ENEA AKADEMIA TALENTÓW”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych
osobowych obowiązujące na stronie internetowej: www.enea.pl/pl/akademiatalentow
(dalej: „Strona Internetowa”) stworzonej na potrzeby Akcji pn. „Enea Akademia
Talentów” (dalej: „Akcja”) organizowanej w dwóch odsłonach: 1) dla publicznych
szkół: podstawowych, gimnazjalnych i zespołów szkół, w skład których wchodzi
publiczna szkoła podstawowa lub publiczna szkoła gimnazjalna (dalej: „Akcja dla
Szkół”) oraz 2) dla uczniów szkół podstawowych (od 5 klasy wzwyż) i uczniów
gimnazjów (dalej: „Akcja dla Uczniów”).
2. Organizatorami Akcji i administratorami danych osobowych/współadministratorami
danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej są:
a. Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000505487, NIP: 779-24-21-429, REGON: 302710647, adres poczty
elektronicznej: akademiatalentow@enea.pl. Fundacja Enea jest jednocześnie
fundatorem nagród w Akcji (dalej: „Fundator” lub „Organizator” lub
„Administrator danych osobowych” lub „Współadministrator danych
osobowych”),
b. Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20640, REGON 630139960, kapitał zakładowy: 441 442 578 zł wpłacony w całości,
adres poczty elektronicznej: akademiatalentow@enea.pl (dalej: „Usługodawca”
lub „Współorganizator” lub „Administrator danych osobowych” lub
„Współadministrator danych osobowych”).
3. Organizator i Współorganizator mogą przetwarzać samodzielnie jako administratorzy
danych osobowych albo wspólnie jako współadministratorzy danych osobowych dane
osobowe Użytkowników szczegółowo określone w Regulaminie Akcji dla Szkół
dostępnym
pod adresem: www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania,
Regulaminie
Akcji
dla
Uczniów
dostępnym
pod
adresem:
www.enea.pl/pl/akademiatalentow/do-pobrania oraz w Regulaminie Strony
Internetowej dostępnym pod adresem: www.enea.pl/akademia-talentow/regulaminserwisu.pdf oraz w celu i zakresie wskazanym w tych dokumentach.
4. Dokumenty w postaci Regulaminu Akcji dla Szkół, Regulamin Akcji dla Uczniów oraz
Regulamin Strony Internetowej wskazują również na zakres i cel przetwarzania
danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatora przetwarzanych przez
nich samodzielnie jako administratorów danych osobowych (dalej: „Administratorzy
danych osobowych”) albo wspólnie jako współadministratorów danych osobowych
(dalej: Współadministratorzy danych osobowych”) oraz określają również odbiorców
danych przetwarzanych przez Współadministratorów danych osobowych i
Administratorów danych osobowych.

5. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez
Współadministratorów danych osobowych oraz Administratorów danych osobowych
wynikają z działań podejmowanych przez Użytkowników na Stronie Internetowej.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach
– określonych w Regulaminie Akcji dla Szkół, Regulaminie Akcji dla Uczniów oraz
Regulaminie Strony Internetowej - może być niezbędne do udziału w Akcji dla Szkół,
udziału w Akcji dla Uczniów, korzystania z Usług dostępnych na Stronie Internetowej.
7. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła
obowiązku dla Użytkowników Strony Internetowej.
§2
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Regulaminu Strony Internetowej
www.enea.pl/pl/akademiatalentow są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia
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 („RODO”)
- Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1030 ze zm.).
2. Współadministratorzy danych osobowych i Administratorzy danych osobowych
dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że zbierane przez nich dane są
przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem
celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację podmiotów, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Użytkownik ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoba,
której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody jest możliwe za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie:
www.enea.pl/pl/akademiatalentow/kontakt.
4. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych samodzielnie przez
Administratora danych osobowych, w celu realizacji uprawnień, o których
mowa powyżej, Użytkownik może kontaktować się poprzez:
a. w odniesieniu do Organizatora - przesłanie stosowanej wiadomości e – mail
na adres akademiatalentow@enea.pl lub pisemnie na adres: Fundacja Enea,
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
b. w odniesieniu do Współorganizatora - przesłanie stosowanej wiadomości
e – mail na adres akademiatalentow@enea.pl lub pisemnie na adres:
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Enea S.A., ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań.
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5. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach
współadministrowania Współadministratorzy danych osobowych postanowili
o ustanowieniu wspólnego punktu kontaktowego, wobec czego w celu
realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Użytkownik może kontaktować
się
poprzez
przesłanie
stosownej
wiadomości
na
adres:
akademiatalentow@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych
(IOD) Enea S.A., ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań.
6. Każdy ze Współadministratorów danych osobowych ponosi solidarną
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych
osobowych objętych współadministrowaniem. Osoba której dane dotyczą może
zgłosić swoje roszczenia wybranemu Współadministratorowi, który będzie
zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny
Współadministrator. Tym samym, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
kierowania roszczeń przeciwko któremukolwiek ze Współadministratorów – ten zaś,
którego wybierze, odpowiada wobec niego za całą szkodę, jaką mu wyrządzono
przez naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
narusza przepisy RODO.
§3
Cookies i dane eksploatacyjne
1. Pliki Cookies
Na Stronie Internetowej używane są pliki cookies. Pliki cookies umożliwiają
dostosowanie zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkowników oraz
optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. Użytkownik może samodzielnie
skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby
automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo
powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika
lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.
2. Czym są pliki cookies?
Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które Strona Internetowa zapisuje w
przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza
Stronę Internetową. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.
3. Jakich plików cookies używamy?
 Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu
Użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze Strony Internetowej lub do
momentu wyłączenia przez Użytkownika przeglądarki internetowej,
 Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia
w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.
4. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?
 w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności Strony
Internetowej, przy czym niemożliwa jest personalna identyfikacja Użytkownika.
5. Bezpieczeństwo informacji
Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne i żaden sposób nie wpływają na
działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci
zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
6. Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika
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Użytkownika ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z
poziomu używanej na urządzeniu Użytkownika przeglądarki internetowej. Domyślnie
przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z
serwisów internetowych do urządzenia użytkowników. Ustawienia domyślne mogą
zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:
 poprzez zablokowanie przez Użytkownika automatycznej obsługi plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej na użytkowanym urządzeniu, co może
jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych
funkcjonalności Strony Internetowej lub całkowitą utratę możliwości korzystania ze
Strony Internetowej,
 Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na użytkowanym
urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików
cookies na użytkowane urządzenie.
7. Adres IP
Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Strony Internetowej i
zawierają datę oraz godzinę połączenia ze Stroną Internetową. Informacje te są
wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i
nie pozwalają na personalną identyfikację Użytkownika.
§4
Postanowienia końcowe
1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administratorzy danych osobowych/Współadministratorzy danych osobowych
zalecają by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony
Internetowej.
2. Administratorzy danych osobowych/Współadministratorzy danych osobowych
stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie
się zamieszczenie jej pełnej treści na Stronie Internetowej ze wskazaniem daty
zamieszczenia. Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Polityki
prywatności będą publikowane w ramach Strony Internetowej ze wskazaniem daty
zamieszczenia.
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