Regulamin warsztatów cyklu
“GovTech - Aktywuj Pomysły!”
§ 1 [Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki organizacji warsztatów
przygotowywanych przez Proidea Sp. z o.o. oraz zasady naboru i uczestnictwa
w warsztatach (dalej „Warsztaty”).
2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Warsztatów we wszelkich aspektach
związanych z nimi sprawuje powołana przez Organizatora i Partnerów Komisja
Warsztatowa (dalej „Komisja”), w tym m.in. w zakresie przeprowadzenia naboru w celu
wyłonienia uczestników Warsztatów (dalej „Uczestnicy”) oraz wyboru Laureatów
Warsztatów.
1. Organizatorem Warsztatów jest Proidea Sp. z o.o., partnerem instytucjonalnym jest
Program Govtech Polska (dalej „Partner Instytucjonalny”) podmiotem odpowiedzialnym
za wydanie nagród jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej „Partner
merytoryczny”).
2. Wybór członków Komisji należy do Organizatora oraz Partnerów. Członkowie Komisji mogą
być wybrani przez Organizatora spośród jego pracowników, współpracowników,
partnerów lub innych osób. Dane osób wybranych przez Organizatora na Członków Komisji
zostaną przedstawione Uczestnikom w momencie rozpoczęcia Warsztatów.

3. Warsztaty odbywają się w Warsaw Ptak Expo w dniach 14-15 września 2019 roku,
mianowicie rozpoczęcie w dniu 14 września 2019 roku o godzinie 12:00 i zakończenie 15
września 2019 roku o godzinie 15:00 wyłonieniem Laureatów i wręczeniem nagród.
Szczegółowy harmonogram Warsztatów zostanie przesłany do Uczestników na wskazany
przez nich adres e-mail przed rozpoczęciem Warsztatów.

§ 2 [Cel Warsztatów]
1. Nad merytorycznym przebiegiem warsztatów opiekę sprawują Program Govtech
Polska i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej „Partnerzy”). Celem
warsztatów jest:
a) wsparcie w tworzeniu innowacyjnych pomysłów dotyczących sytuacji hydrologicznej
na terytorium RP w odpowiedzi na postępujące zmiany klimatyczne, oraz konieczność
zapewnienia mieszkańcom Polski zaopatrzenia w wodę, oraz zabezpieczenia przed
ekstremalnymi sytuacjami hydrologicznymi,

b) dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z obszaru działań projektowych
opartych na metodologii Design Thinking i Service Design,
c) zaprojektowanie usługi rozwiązującej realny problem z zakresu ekologii, współpraca
interdyscyplinarnych zespołów będzie miała charakter warsztatowy, który będzie
oparty na metodyce Design Thinking i Service Design, warsztaty będą obejmowały
24 godziny zespołowej pracy i nauki.

§ 3 [Uczestnicy Warsztatów]
1. Udział w Warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Warsztatów mogą być
osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające potencjał
w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów.
2. Uczestnikami Warsztatów nie mogą być osoby będące pracownikami, lub
współpracownikami: Organizatora, spółek kapitałowo lub osobowo powiązanych
z Organizatorem, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, Partnera merytorycznego oraz
Partnera instytucjonalnego.
3. Uczestnik poprzez zgłoszenie do udziału w Warsztatach nie nabywa jakiegokolwiek
roszczenia w stosunku do Organizatora ani do Partnerów o przyznanie mu jakiejkolwiek
nagrody ani o zwrot kosztów poniesionych przez niego w celu wzięcia udziału w
Warsztatach.
4. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach odbyły się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
formularza dostępnego na portalu internetowym pod adresem www.govtech.gov.pl. Dane
będą przetwarzane w celu realizacji Warsztatu. Polityka prywatności dostępna jest na
stronie:https://govtech.gov.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w Załączniku nr 1

5. Nabór do udziału w Warsztatach odbył się jednoetapowo, w terminie od 13 sierpnia 2019
do 1 września 2019 r.
6. Formularz składał się z kwestionariusza osobowego oraz krótkich odpowiedzi (max 500
znaków) na pytania zawarte w formularzu dotyczące motywacji Uczestnika.
7. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu zamieszczonego na stronie
https://govtech.gov.pl/obywatel/, a potwierdzenie udziału w wydarzeniu świadczy:
a) o akceptacji Regulaminu,
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
Warsztatu w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Warsztacie oraz
otrzymania i realizacji Nagrody,

c) o przyjęciu do wiadomości oświadczenia z zakresu obowiązku informacyjnego zgodnie
z Rozporządzeniem 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,
d) fakultatywnie - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Wyrażenie zgody na wzięcie udziału
w procesie rekrutacji jest możliwe podczas naboru do udziału w Warsztatach
natomiast wycofanie tej zgody jest możliwe w każdym czasie.
8. Do Warsztatów Komisja zakwalifikowała nie więcej niż 200 osób z najwyżej ocenionych
zgłoszeń. Każdy formularz podlegał ocenie dwóch członków Komisji. Każda osoba, która
dokonała zgłoszenia otrzyma informację zwrotną o rezultacie naboru w zakresie jej osoby
na wskazany adres e-mail.
9. Warunkiem uzyskania statusu „Uczestnika” Warsztatów jest otrzymanie od Partnera
instytucjonalnego e-maila z potwierdzeniem uczestnictwa na wskazany adres e-mail w
terminie do 6 września 2019 roku.
10. Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w odpowiedzi na otrzymane
potwierdzenie pkt.10 nie później niż do 9 września 2019 roku do godziny 23:59.
11. W przypadku gdy zbyt mała ilość zaproszonych osób potwierdzi obecność zgodnie z pkt.
10, Organizator oraz Partnerzy dopuszczają możliwość zaproszenia do udziału w
warsztacie kolejnych uczestników w terminie późniejszym niż wskazany w pkt.9 z puli
zgłoszeń zebranych podczas naboru opisanego w pkt. 5.

§ 4 [Uprawnienia i zobowiązania Uczestników]
1. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Warsztatach przez Komisję są zobowiązani stawić się
w miejscu i o godzinie wskazanej przez Partnera instytucjonalnego, zgodnie z ustalonym
przez Organizatora i Partnerów harmonogramem Warsztatów.
2. Jeśli udział Uczestnika w Warsztatach nie będzie możliwy, Uczestnik jest zobowiązany
poinformować o tym za pośrednictwem wskazanego w komunikacji z Uczestnikiem adresu
e-mail.
3. Każdy z Uczestników w trakcie trwania Warsztatów jest uprawniony do:
a) brania udziału w Warsztatach zgodnie z ich harmonogramem,
b) otrzymania materiałów szkoleniowych lub innych pomocy oferowanych przez
Organizatora i Partnerów,

c) korzystania z doradztwa merytorycznego osób prowadzących Warsztaty w zakresie
oferowanym przez Organizatora i Partnerów.
4. Uczestnikom biorącym udział w Warsztatach Organizator zapewnia wyżywienie
(przekąski) oraz miejsce do pracy z dostępem do prądu. Organizator nie zapewnia
Uczestnikom noclegu, opieki medycznej oraz komputerów osobistych w trakcie trwania
Warsztatów.
5. Każdy z Uczestników Warsztatów zobowiązany jest:
a) przestrzegać przepisów porządkowych dostępnych na stronie Organizatora:
http://hackyeah.pl/rules
w
szczególności
przepisów
przeciwpożarowych,
obowiązujących w lokalu oraz w budynku, w którym przeprowadzane będą Warsztaty,
b) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
c) posługiwać się imiennym identyfikatorem otrzymanym od Organizatora jeżeli zarządca
lub administrator budynku, w którym przeprowadzane będą Warsztaty wymagał
będzie kontroli dostępu osób.
6. Poprzez udział w Warsztatach Uczestnicy ani członkowie zespołów nie nabywają
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora i Partnerów , w tym roszczeń o zwrot
kosztów poniesionych w celu wzięcia udziału w Warsztatach (w tym kosztów dojazdu,
zakwaterowania, wyżywienia innego niż określone w ust. 4 powyżej itp.).
§ 5 [Realizacja i przebieg Warsztatów]
1. Warsztaty składać się będą z 24-godzinnego warsztatu zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Partnera instytucjonalnego , który zostanie przesłany do Uczestników na
wskazany przez nich adres e-mail nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem
Warsztatów.
2. Uczestnicy w ramach Warsztatów będą pracować i realizować zadania w zespołach od 3
do 6- osobowych. Podział Uczestników na zespoły jest ustalany przez Partnerów pod
kątem interdyscyplinarności zespołów.
3. Uczestnicy nie mogą sami dobierać się w grupy.
4. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.
5. Na zakończenie Warsztatów Komisja przeprowadzi ocenę projektów stworzonych przez
zespoły w ramach Warsztatów. Komisja dokona wyboru 3 zespołów, których projekty w
największym stopniu zrealizują cele Warsztatów (dalej „Laureaci Warsztatów”). Kryteria
oceny projektów zostaną przedstawione przez Komisje Uczestnikom w dniu warsztatów
przed ich rozpoczęciem.

6. Uczestnikom tworzącym Zespoły, które będą Laureatami Warsztatów zostaną przekazane
nagrody („Nagrody”) ufundowane przez Partnera merytorycznego.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Komisja
wyklucza Uczestnika z Warsztatów. Przypadki takie Komisja będzie rozpatrywała
indywidualnie. Decyzja Komisji jest jednoznaczna i nie podlega odwołaniu.
§ 6 [Nagrody]
1. Nagrodami w Warsztatach za najlepsze projekty są nagrody pieniężne . Nagrodzone
zostaną trzy Zespoły Laureatów po 20 000,00 zł brutto dla zespołu do równego podziału
między członków zespołu
2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Warsztatów na wskazane przez nich konto
bankowe w terminie 14 dni od zakończenia Warsztatów.
3. Dodatkowo Partner merytoryczny zastrzega sobie prawo do wydania dodatkowych nagród
pieniężnych dla innych Zespołów poza Laureatami Warsztatów, których łączna kwota nie
przekroczy 20 000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych).

§ 7 [Prawa własności intelektualnej]
1. Każdy Uczestnik Warsztatów akceptuje oświadczenie, że według przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z
późn. zm.) jest współtwórcą dzieła (razem z pozostałymi członkami swojego Zespołu),
zwanego dalej „Utworem”, który powstanie w wyniku Warsztatów.
2. Uczestnik oświadcza, że część Utworu została przez niego wykonana osobiście, nie
stanowi ona opracowania cudzego dzieła.
3. Członkowie Zespołu jako współtwórcy dzieła oświadczają że przysługują im pełne prawa
majątkowe do dzieła , a także, że mogą rozporządzać prawami autorskimi do utworu oraz
wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na następujących polach eksploatacji:






1)
stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie
od formatu, systemu lub standardu,
2)
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w
części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od
formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera
oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i
rozporządzanie tymi kopiami,
3)
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
4)
tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie,
zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),














5)
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
6)
rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
7)
prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy
(dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego
zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub
jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych
czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów
współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub
wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o
podobnej lub zbliżonej formie,
8)
zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek Utworu oraz
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach
eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
9)
prawo do określenia nazw Utworu, pod którymi będzie on
wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w
to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi
oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w Utworze,
10) prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do
oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów
działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
11) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Utwór i ich
opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania
licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji.

4. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi
z chwilą oddania przez uczestników projektu do oceny przez Komisję.
5. Akceptację zapisów 1-2 § 7 Regulaminu należy potwierdzić czytelnym podpisem w dniu
rozpoczęcia Warsztatów – jest to warunek konieczny.

§ 9 [Postanowienia końcowe]
W sprawach nieuregulowanych niniejszym
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulaminem

zastosowanie

znajdują

Załącznik nr 1
Nasza polityka prywatności

Informacja o plikach cookies ("ciasteczkach").
Na naszej stronie https://govtech.gov.pl/ wykorzystujemy tzw. "ciasteczka", czyli małe pliki tekstowe
umieszczane w Pani/Pana przeglądarce, które umożliwiają nam uzyskiwanie wiedzy o sposobie, w jaki
użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Są one powszechnie wykorzystywane przez właścicieli stron
internetowych. Dane zbierane automatycznie (np. adres IP) służą do realizacji następujących celów:
· administrowania serwerami i serwisem,
· zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
· zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
· celów statystycznych.
Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać plików "cookie", należy odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę,
korzystając z instrukcji dostawcy przeglądarki:
· Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
· Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
· Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
· Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
· Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Na stronach tych dostępne są także informację o tym, jak usunąć ciasteczka ze swojej przeglądarki.
Jakie "ciasteczka" stosujemy?
Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi,
które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas
określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.`1
Gromadzenie i przetwarzanie danych
Przy korzystaniu z serwisu część danych o Pani/Panu może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez
narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta KPRM.
W prowadzonych przez nas kampaniach reklamowych mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich,
mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej, pochodzące od następujących
dostawców:
· Google Inc, w celu prowadzenia analityki strony oraz kampanii reklamowych i remarketingowych w
usługach należących do Google Inc (w tym YouTube i Google Maps). W każdej chwili możesz usunąć swoje
dane z bazy Analytics - np. poprzez wykorzystanie
wtyczki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout; polecamy także zapoznanie się z Polityką prywatności
Google Analytics
· Facebook, w celu prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych oraz prowadzenia interakcji z
profilem w serwisie Facebook,
· Twitter, w celu prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych oraz prowadzenia interakcji z
profilem w serwisie Twitter,
· LinkedIn, w celu prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych oraz prowadzenia interakcji z
profilem w serwisie Twitter.
W jaki sposób chronimy Państwa dane
KPRM dokłada należytej staranności, aby chronić Pani/Pana dane w związku z korzystaniem z serwisu. Nie
odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług których korzysta KPRM, lub

serwisów, do których zamieszcza linki. Zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych
podmiotów.
KPRM, mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych powierzonych nam
przez Panią/Pana, traktuje kwestie bezpieczeństwa z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby
chronić serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W
tym celu KPRM stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do
serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym
pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w
celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności serwisu.
KPRM jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu, z
wyłączeniem danych zbieranych przez podmiot zewnętrzne. KPRM przetwarzając Pani/Pana dane przestrzega
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów 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
(tzw. RODO).
Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny przetwarzane są w związku z wykonywaniem zadań
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (w tym w związku z
wymogami określonymi w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych w związku
ze świadczeniem usług na rzecz KPRM. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i
urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
· dostępu do swoich danych osobowych,
· ich sprostowania,
· ograniczenia ich przetwarzania,
· przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
· wniesienia sprzeciwu.
Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych
(adres podany poniżej), z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z inspektorem ochrony danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można się skontaktować pisząc na adres
mailowy iod@kprm.pl lub na adres siedziby:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa.
Co dzieje się z danymi przekazanymi przez formularz kontaktowy?
Pani/Pana dane przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony Kontakt lub za pośrednictwem
czatbota będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Przetwarzamy je czasowo, tj. na
potrzeby korespondencji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
Dane, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody

W przypadku przesłania przez Pania/Pana subskrypcji informacji na temat programu GovTech Polska lub
zgłoszenia na konsultacje lub zgłoszenia do konkursów GovTech Polska, Pani/Pana dane przetwarzane będą na
podstawie zgody.
Niewyrażenie zgody w którymkolwiek ze wskazanych celów skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w
programie.
Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest umożliwienie komunikacj z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie
GovTech Polska, przeprowadzenie selekcji uczestników oraz przeprowadzenie konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania przez KPRM programu GovTech Polska lub do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
zrealizowania celu przetwarzania.
Odbiorcy danych osobowych
·

·

dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
dane zostaną powierzone do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora
danych osobowych, posiadającym uprawnienia do ich przetwarzania, w tym podmiotom wskazanym w
formularzu zgłoszenia na konsultacje oraz w formularzu zgłoszenia do udziału w konkursach organizowanych
przez GovTech Polska w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, w celu prawidłowego
przeprowadzana postępowania konkursowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
· żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania,
· wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem
zgody,
· przeniesienia danych do innego Administratora danych.
Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora danych (adres
podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani
sytuację.

