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Polityka prywatności 

Dane osobowe 

1. Administratorem Państwa danych jest ELPARTNERS Piotr Wanicki z siedzibą przy ulicy Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego 43/2 w Głuchołazach (48-340).  

2. Podanie danych jest dobrowolne, chyba że wynika to z odrębnie zawartej umowy z 

Administratorem w zakresie świadczenia usług przez Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych 

celach: 

• rejestracji konta, 

• zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach 

opisanych w „Regulaminie”, 

• wysyłki newsletteru, 

• przeprowadzenia quizu. 

4. Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom organizującym konkursy unijne, w 

ramach których będą Państwo aplikować. Jednocześnie dane mogą być udostępniane 

podmiotom, które posiadają odpowiednią podstawę prawną. 

5. Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są 

przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez ELPARTNERS Piotr Wanicki, zgodnie z 

tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Przetwarzamy 

dane związane z: 

• Newsletterem - do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, 

• Quizem - do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, 

• Umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do realizacji warunków 

umowy. Jeśli warunki umowy nie zostały zrealizowane, przetwarzamy dane przez 3 

lata od dnia zebrania danych. 

• Rejestracją konta – do momentu usunięcia konta, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu. 

6. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz 

rzetelności. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na 

mocy RODO. 

9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach 

przeprowadzenia quizu w formie pytań dotyczących podmiotu gospodarczego 

zainteresowanego pozyskaniem dotacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybranie 

konkursów unijnych, w ramach których mogliby Państwo aplikować o dotację unijną. 



Podstawa prawna 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE 
L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je 
Rozporządzeniem). 

10. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia 

przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym. 

11. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

Cookies 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają 

nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na 

urządzeniu końcowym. 

3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika 

pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

4. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu: 

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, 

przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić 

stronę; 

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, 

analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do 

panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; 

c) możliwości logowania do serwisu; 

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są 

tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną 

stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich 

ustawień. 

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować 

obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim 

urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki 

internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację 

zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 

7. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą 

ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) 

mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. 
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9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) 

lub na stronie jej producenta. 

 


