Polityka prywatności
1. Niniejsza

polityka

prywatności

określa

zasady

gromadzenia,

przetwarzania

i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu
www.kmo.org.pl (dalej „Portal”).
2. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Centrum Nauki
Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
20 (dalej „CNK”). Kontakt do CNK kmo@kopernik.org.pl.
3. Dane osobowe użytkowników Portalu przetwarzane są zgodnie ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
4. Dokonanie rejestracji na Portalu wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz
wyrażenia przez użytkownika, zgody na umieszczenie zawartych w formularzu danych
osobowych w bazie danych CNK oraz na ich przetwarzanie przez CNK w celu
zapewnienia pełnej funkcjonalności Portalu.
5. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Portalu nie będą wykorzystywane
w celach marketingowych. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
6. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do żądania dostępu do dotyczących go
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez CNK jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda
osoby, której dane dotyczą. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej
cofnięciem.
8. Użytkownikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego –
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Portalu jest dobrowolne, przy
czym może być niezbędne do zapewnienia możliwości korzystania z wszystkich
funkcjonalności Portalu.
10. Dane osobowe użytkowników Portalu nie są przez CNK sprzedawane ani użyczane.
Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy, o której mowa w pkt. 3 przetwarzanie danych
osobowych użytkowników Portalu może być przez CNK powierzone podmiotom
trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Portalu.

11. CNK ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych
użytkowników Portalu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań.
12. Niniejsza

polityka

prywatności

dotyczy

jedynie

Portalu.

CNK

nie

ponosi

odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził
użytkownik Portalu poprzez linki zamieszczone na Portalu.
13. Na Portalu wykorzystywana jest technika „cookies" w celu w celu ułatwienia nawigacji,
dostosowania serwisu do preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Cookies to pliki zawierające informacje o sposobie korzystania z Portalu,
zamieszczane na komputerze Użytkownika, przy czym nie wiążą się one
z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.
14. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies, powinien zmienić
ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
15. Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom
Portalu poprzez zamieszczenie na Portalu odpowiedniej informacji. Informacja, o której
mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed
wejściem w życie zmian.

