Polityka prywatności

Privacy policy

Politykę prywatności opisuje sposób
ochrony i przetwarzania danych
osobowych w Fundacji na rzecz promocji
nauki i rozwoju TYGIEL

The privacy policy describes the method
of protection and processing of personal
data in the Foundation for the Promotion
of Science and Development of TYGIEL

Kto jest administratorem Twoich danych
osobowych?

Who is the administrator of your personal
data?

Administratorem danych jest:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju
TYGIEL
ul. Bartosza Głowackiego 35/348
20-060 Lublin
NIP: 946-26-49-975
REGON: 061730828
KRS: 0000524667

The data administrator is:
Foundation for the Promotion of Science and
Development TYGIEL
Bartosza Głowackiego Street 35/348
20-060 Lublin
NIP: 946-26-49-975
REGON: 061730828
KRS: 0000524667

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Where do we store your data?

Dane osobowe przechowujemy i
przetwarzamy na terenie Polski.

We store and process personal data in
Poland.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Who has access to your data?

Dostęp do Twoich danych mają tylko
upoważnieni do tego pracownicy Fundacji.
Twoje dane mogą być udostępniane spółce
powiązanej kapitałowo. Dane spółki
powiązanej przekazujemy poniżej:
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 35/341
20-060 Lublin
NIP: 7123310753
REGON: 364056145
KRS: 0000609846

Only authorized employees of the
Foundation have access to your data. Your
data may be shared with a company related
by capital. We provide the data of the related
company below:
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp.z o.o.
Bartosza Głowackiego Street 35/341
20-060 Lublin
NIP: 7123310753
REGON: 364056145
KRS: 0000609846

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie
sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi
w celach marketingowych z innymi, nie
powiązanymi z nami podmiotami. Dane, które
przekazywane są podmiotom zewnętrznym
są używane tylko do realizacji celów
statutowych Fundacji. Otrzymują je podmioty,
które realizują płatności w celu ich
przetworzenia i obsługi, w razie konieczności
firmy świadczące usługi wysyłkowe. Twoje
dane mogą być przekazane do państw
trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami
podejmowanymi w serwisach
społecznościowych oraz wykorzystaniem
wtyczek i innych narzędzi pochodzących z
tych serwisów (m.in. Facebook) oraz
wykorzystaniem narzędzi analitycznych i
statystycznych (np. Google Analytics).

We never transfer your data, sell it or
exchange it for marketing purposes with
other entities not related to us. Data that is
transferred to external entities are used only
for the statutory purposes of the Foundation.
They are received by entities that make
payments in order to process and service
them, and if necessary, companies providing
shipping services. Your data may be
transferred to third countries (including the
USA) in connection with activities
undertaken on social networks and the use
of plugins and other tools from these
websites (including Facebook) and the use
of analytical and statistical tools (e.g. Google
Analytics).

Jakie są podstawy prawne przetwarzania
danych?

What are the legal grounds for data
processing?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od
Ciebie danych osobowych każdorazowo

In the case of processing personal data
obtained from you, we will inform you each

poinformujemy Cię, czy zostały one
przekazane w sposób regulaminowy, czy jest
wymagane podpisanie umowy oraz czy masz
obowiązek przekazać swoje dane osobowe i
jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia
na to zgody.

time whether it has been provided in a
statutory manner, whether it is required to
sign a contract and whether you are obliged
to provide your personal data and what are
the possible consequences of not
consenting to it.

W jakich celach będziemy wykorzystywać
Twoje dane?

For what purposes will we use your data?

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy We will use the data entrusted to us by you
for the purpose of:
wykorzystywać w celu:






informowania Cię o naszych nowych
konferencjach, warsztatach, kongresach
składania Ci propozycji uczestnictwa tych
wydarzeniach
informowania Cię o akcjach promocyjnych
dotyczących naszej działalności statutowej
informowania Cię o szczegółach
dotyczących wydarzenia, na które się
zapisałeś







informing you about our new conferences,
workshops and congresses
making you proposals for participation in
these events
informing you about promotional
campaigns regarding our statutory
activities
informing you about the details of the
event you signed up for

Pamiętaj, że może zajść konieczność
przekazania Twoich danych, aby wypełniać
postanowienia prawa lub sądów oraz
stosować się do innych postanowień władz.

Remember that it may be necessary to
provide your data in order to comply with the
provisions of law or courts and other
authorities' decisions.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

What personal data do we process?

Będziemy przetwarzać następujące dane
osobowe:

We will process the following personal data:



dane kontaktowe, które nam przekazałeś
takie jak imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, afiliacja



contact details that you have provided to
us, such as name and surname, e-mail
address, telephone number, affiliation

Jak długo będziemy przechowywać Twoje
dane osobowe?

How long will we keep your personal
data?

Twoje dane osobowe będziemy
przechowywać przez okres 5 lat.

We will keep your personal data for 5 years.

Jakie masz prawa?

What are your rights?

Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać
informacji o tym, które Twoje dane osobowe
przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się
z nami – kontakt@fundacja-tygiel.pl,
otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Right to access data:
You have the right at any time to request
information about which of your personal
data we store. To do this, contact us kontakt@fundacja-tygiel.pl, you will receive
this information by e-mail.

Prawo do przenoszenia:
Gdy Fundacja na rzecz promocji nauki i
rozwoju TYGIEL przetwarza Twoje dane
osobowe w sposób zautomatyzowany, na
podstawie Twojej zgody, masz prawo
otrzymać kopię swoich danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

Right to portability:
When the Foundation for the Promotion of
Science and Development TYGIEL
processes your personal data in an
automated manner, on the basis of your
consent, you have the right to receive a copy
of your data in a structured, commonly used

i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta
może zostać przesłana do Ciebie lub do
innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie
danych osobowych, które zostały nam
przekazane.
Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich
danych osobowych, jeśli są one niepoprawne,
a także do uzupełnienia niekompletnych
danych, wysyłając takie żądanie na nasz
adres mailowy kontakt@fundacja-tygiel.pl

and readable format. This copy may be sent
to you or to another entity. This only applies
to personal data that has been provided to
us.
The right to correct data:
You have the right to request the correction
of your personal data if it is incorrect, as well
as to complete incomplete data by sending
such a request to our e-mail address:
kontakt@fundacja-tygiel.pl

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć
jakiekolwiek dane przetwarzane przez
Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju
TYGIEL, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
dokonałaś(eś) jakikolwiek rejestracji naszych
usług, zachowamy Twoje dane osobowe
dotyczące transakcji w celach księgowych.

The right to delete data:
You have the right to delete any data
processed by the Foundation for the
Promotion of Science and Development
TYGIEL at any time, except when you have
made any registration of our services, we will
keep your personal data regarding the
transaction for accounting purposes.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na
przetwarzanie danych na podstawie
uzasadnionego interesu Fundacji na rzecz
promocji nauki i rozwoju TYGIEL:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na
przetwarzanie Twoich danych na podstawie
uzasadnionego interesu Fundacji na rzecz
promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Wtedy to
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju
TYGIEL zaprzestanie przetwarzania Twoich
danych osobowych, chyba że będziemy w
stanie znaleźć zgodne z prawem
uzasadnienie tego procesu, które unieważni
Twój interes lub prawa; albo z powodu
roszczeń prawnych.
Prawo do niewyrażenia zgody na
marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie
materiałów marketingu bezpośredniego, w
tym także na sporządzanie analizy Twojego
profilu, która jest przygotowywana w celu
realizowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania
materiałów marketingu bezpośredniego
zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres
kontakt@fundacja-tygiel.pl

Your right not to consent to the
processing of data based on the
legitimate interest of the Foundation for
the Promotion of Science and
Development TYGIEL:
You have the right not to consent to the
processing of your data on the basis of the
legitimate interest of the Foundation for the
Promotion of Science and Development of
TYGIEL. Then, the Foundation for the
Promotion of Science and Development
TYGIEL will stop processing your personal
data, unless we are able to find a lawful
justification for this process that will
invalidate your interest or rights or due to
legal claims.
Right to object to direct marketing:
You have the right to object to receiving
direct marketing materials, including the
preparation of an analysis of your profile,
which is prepared in order to implement such
materials.
You can opt out of receiving direct marketing
materials by reporting this fact by e-mail to
the address kontakt@fundacja-tygiel.pl

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby Fundacja na rzecz
promocji nauki i rozwoju TYGIEL ograniczyła
przetwarzanie Twoich danych osobowych pod
następującymi warunkami:
* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie
danych na podstawie uzasadnionego interesu
Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju
TYGIEL, wtedy Fundacja na rzecz promocji
nauki i rozwoju TYGIEL ograniczy
jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po
zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony

Right to restriction:
You have the right to request that the
Foundation for the Promotion of Science and
Development TYGIEL restricts the
processing of your personal data under the
following conditions:
* if you do not agree to the processing of
data on the basis of the legitimate interest of
the Foundation for the Promotion of Science
and Development TYGIEL, then the
Foundation for the Promotion of Science and
Development TYGIEL will limit any

interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są
niepoprawne, wtedy Fundacja na rzecz
promocji nauki i rozwoju TYGIEL musi
ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych
do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z
prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na
wykasowanie danych osobowych i zamiast
tego zażądać ograniczenia używania Twoich
danych osobowych.

processing of such data after verifying
whether there is such a legitimate interest.
* if you report that your personal data is
incorrect, then the Foundation for the
Promotion of Science and Development
TYGIEL must limit any data processing until
its correctness is verified.
* if the data processing is unlawful, then you
can object to the deletion of your personal
data and request the restriction of the use of
your personal data instead.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

How can you exercise your rights?

Napisz na adres kontakt@fundacja-tygiel.pl.

Write to the address kontakt@fundacjatygiel.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Personal Data Protection Inspector:

Aby Twoje dane zawsze będą przetwarzane
wiernie, w sposób transparentny i zgodny z
prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Aby skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
napisz na adres kontakt@fundacja-tygiel.pl, a
w temacie wiadomości wpisz „IODO”.

In order for your data to be processed
faithfully, in a transparent and legal manner,
we have appointed a Personal Data
Protection Officer. To contact the Personal
Data Protection Inspector, write to the
address kontakt@fundacja-tygiel.pl and
enter "IODO" in the subject of the message.

Prawo zgłoszenia skargi w organie
nadzorczym:

Right to lodge a complaint with a
supervisory authority:

Jeśli uważasz, że Fundacja na rzecz promocji
nauki i rozwoju TYGIEL przetwarza Twoje
dane osobowe w niewłaściwy sposób,
możesz się z nami skontaktować pod
adresem mailowym kontakt@fundacjatygiel.pl. Masz też prawo zgłosić skargę w
organie nadzorczym.

If you believe that the Foundation for the
Promotion of Science and Development
TYGIEL is processing your personal data
incorrectly, you can contact us at the
following e-mail address: kontakt@fundacjatygiel.pl. You also have the right to lodge a
complaint with a supervisory authority.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności: Updates to our Privacy Policy:
W przyszłości może zajść konieczność
aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza
wersja będzie zawsze dostępna na naszej
stronie. Będziemy informować o każdej
zmianie treści Zasad prywatności, na przykład
o zmianach dotyczących celu, w jakim
korzystamy z Twoich danych osobowych,
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
Twoich praw.

You may need to update the Privacy Policy
in the future. Their latest version will always
be available on our website. We will inform
you of any changes to the content of the
Privacy Policy, for example, changes to the
purpose for which we use your personal
data, the Data Protection Officer or your
rights.

