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Polityka prywatności 

 

INNOVA Paweł Wierzbicki szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej 

znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i 

wykorzystujemy informacje o użytkownikach portalu www.ncbrdlafirm.pl oraz w jaki sposób 

dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników.  

Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych jest INNOVA Paweł Wierzbicki z siedzibą w Warszawie, ul. 

Rakowiecka 36, telefon (22) 606 39 65; email: biuro@innova-btl.pl. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej. 

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na 
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane  zgodnie z powszechnie obowiązującymi  przepisami 

prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).  

Wasze dane chronione są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia. Jesteśmy zobowiązani do bezpiecznego przechowywania Waszych 

danych osobowych za pośrednictwem wszelkich dostępnych technicznych i organizacyjnych 

środków, tak więc nie mają w nie wglądu osoby trzecie.  

Zakres przetwarzanych danych  

Każdorazowe wejście na naszą stronę i każdorazowe pobranie zamieszczonych plików jest 

rejestrowane. Te informacje są przechowywane i gromadzone w naszym wewnętrznym 

systemie ze względów statystycznych. Rejestrowane dane to: nazwa pobranego pliku, data i 



czas pobranego pliku, ilość przesłanych danych, potwierdzenie pobrania pliku z sukcesem, 

przeglądarka internetowa oraz domena. Ponadto rejestrujemy również adres IP.  

W przypadku danych podanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przetwarzane są 

następujące dane osobowe podane przez Państwa w formularzu: nazwa firmy, siedziba firmy, 

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.  

Dodatkowe dane osobowe będą gromadzone, jeśli dobrowolnie przekażecie je nam np. 

podczas wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem. 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych 

 

Podstawę prawną przetwarzania danych pozyskiwanych automatycznie podczas Państwa 

odwiedzin niniejszej strony internetowej stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia –  

uzasadniony interes Administratora danych, tj. przetwarzanie danych w celach statystycznych.  

 

W przypadku danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, 

przetwarzane są one na podstawie zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia] i zależnie od 

zakresu tej zgody, w celu:  

1) zorganizowania oraz przeprowadzenia bezpłatnego spotkania informacyjnego 

dotyczącego możliwości pozyskania dotacji dla firm, organizowanego przez INNOVA 

Paweł Wierzbicki na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), na które 

zapisała się osoba wysyłająca zgłoszenie, lub 

2) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

 

Podanie danych osobowych w celu zorganizowania i przeprowadzenia spotkania jest 

dobrowolne, jednakże jest warunkiem wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w spotkaniu, o 

którym mowa w pkt II. Nie podanie danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym 

skutkować będzie wadliwością zgłoszenia i odmową jego przyjęcia, a w konsekwencji brakiem 

możliwości wzięcia udziału w spotkaniu.  

Podanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej jest dobrowolne a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości 

informowania Pani/Pana o wydarzeniach organizowanych  w przyszłości przez INNOVA Paweł  

Wierzbicki. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora danych, posiadają: 

1) prawo dostępu do danych,  



2) prawo żądania sprostowania danych,  

3) prawo do usunięcia danych,  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

5) prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w 

ramach świadczonej usługi, 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane 

osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, w tym z Rozporządzeniem.  

8) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Odbiorcy danych 

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane niżej wskazanym kategoriom 

podmiotów: 

a) pracownikom i podwykonawcom, z których pomocy korzystamy przy przetwarzaniu danych 

osobowych: 

są to pracownicy firmy INNOVA, lub osoby zaangażowane na podstawie umów cywilno-

prawnych, odpowiedzialne za przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych na spotkania 

NCBR; 

b) innym niezależnym odbiorcom: 

zleceniodawcy i organizatorowi realizowanych spotkań jakim jest Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, na rzecz którego INNOVA Paweł Wierzbicki realizuje projekt.  

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

Okres przechowywania danych 

 

Dane osobowe przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia spotkania, o którym 

mowa w pkt. II będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji i przeprowadzenia tego 

spotkania.  

 

Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej przetwarzane będą do czasu wniesienia przez Państwa 

sprzeciwu wobec przetwarzaniach danych w tym celu lub do czasu kiedy administrator ustali, 

że dane te się zdezaktualizowały.  

 



Dane pozyskiwane automatycznie podczas odwiedzania strony w celach statystycznych 

przetwarzane będą do czasu niesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

w tym celu.  

 

Profilowanie 

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

Pliki cookies 

W celu uatrakcyjnienia szaty graficznej naszej strony oraz w celu zwiększenia jej 

funkcjonalności, używamy tzw. plików cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy, który 

przechowywany jest na Państwa komputerze poprzez stronę internetową. Niektóre pliki 

cookies są usuwane, kiedy przeglądarka zostaje zamknięta (cookies sesyjne). Inne pliki zostaną 

na Państwa komputerze i pozwalają nam na reorganizację Państwa przeglądarki, następnym 

razem, kiedy odwiedzicie naszą stronę (cookies stałe). Możecie dostosować ustawienia Państwa 

przeglądarki, tak że za każdym razem będziecie informowani, o tym, że na waszym komputerze 

zainstalowany będzie plik cookies. Dzięki tym ustawieniom możecie decydować, czy 

zaakceptować, czy też nie dany plik cookie, lub możecie zablokować instalację plików w ogóle. 

Jeśli zdecydujecie się na zablokowanie plików cookies, to musicie liczyć się z tym, że wówczas 

funkcjonalność naszej strony może być ograniczona. 

Kontakt  

Pytania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem lub wykorzystaniem Państwa danych 

osobowych oraz wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw osób fizycznych, których 

dane są przetwarzane,  należy kierować do Administratora, po uprzedniej identyfikacji osoby, 

której dane dotyczą, na adres email: biuro@innova-btl.pl lub dzwoniąc pod nr tel. (22) 606 39 

65. 
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