Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym

§ 1 – Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
www.innovationgardenssummit.pl (dalej: Serwis) została stworzona oraz przyjęta
przez ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000010681 (dalej: Orange).
2. Właścicielem i operatorem serwisu jest Orange.
3. Przez pliki cookies rozumie się w ramach niniejszej Polityki pliki tekstowe, które
wysyłane są przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika,
z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych (przykładowo
komputer osobisty lub telefon komórkowy). Pliki te zawierają informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny
serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu
końcowym oraz numer.
4. Celem niniejszej Polityki jest udzielenie użytkownikom informacji dotyczących
wykorzystywania plików cookies w Serwisie, a także zapewnienie im ochrony
prywatności w zakresie odpowiadającym wymaganiom polskiego prawa.
5. Orange ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących użytkowników
Serwisu do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług
6. Uzyskania pełnego dostępu do Serwisu, w tym oferowanych w nim treści i usług,
wymaga zaakceptowanie zasad wynikających z niniejszej Polityki.
7. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., ustawy z dnia 16 lipca
2004 roku prawo telekomunikacyjne oraz 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 (dalej: RODO).
§ 2 – Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników

1. Dane dotyczące użytkowników przetwarzane są przez Orange zgodnie z przepisami
prawa. Uzyskane przez Orange dane osobowe użytkowników przetwarzane są na
podstawie udzielonej przez użytkownika zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2. Od użytkowników Serwisu w zautomatyzowany sposób zbierane są dane takie jak adres
IP ich urządzenia końcowego oraz techniczne dane dotyczące ich urządzeń końcowych.
Serwis wykorzystuje także pliki cookies zgodnie z § 3 niniejszej Polityki.
3. Celem zbierania danych osobowych użytkowników jest umożliwienie prawidłowego
funkcjonowania Serwisu.
4. Orange dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
użytkownika i innych osób, których dane dotyczą;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane;
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane
te są przetwarzane;
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
5. Każdemu użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Orange swoje dane
Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których
dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym
osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych
celem ochrony swoich praw.

6. Dane zebrane od użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
celu profilowania użytkowników.
7. Dane kontaktowe Administratora to: ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zaś Inspektora Ochrony Danych Osobowych
to: inspektorochronydanych@orange.com.
§ 3 – Pliki cookies i ich zastosowania
1. Serwis w zautomatyzowany sposób umieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym
użytkownika, zgodnie z ustawieniami tegoż urządzenia.
2. Orange nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w razie całkowitego
zablokowania obsługi plików cookies.
3. Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Serwisu do
jego potrzeb. Orange stosuje pliki cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard
Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa Orange
w celu optymalizacji działań Serwisu, w tym od strony technicznej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika oraz rodzaju i ustawień jego
urządzenia końcowego;
2) zapewnienia użytkownikowi swobodnego i wygodnego korzystania z Serwisu;
3) utrzymania sesji użytkownika;
4) tworzenia statystyk.
8. Pliki cookies nie są wykorzystywane w celu zbierania danych o znaczeniu
marketingowym. Mają na celu wyłącznie umożliwienie korzystania z Serwisu oraz
uczynienie tego możliwie najwygodniejszym.
9. Zebrane dane mogą być wykorzystane do udoskonalenia serwisu poprzez analizę
sposobu, w jaki korzystają zeń użytkownicy.
10. Użytkownik ma prawo niezgodzenia się z postanowieniami niniejszej Polityki. Może to
uczynić przez wyłączenie obsługi plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.
11. Korzystanie z Serwisu za pomocą urządzenia końcowego, które skonfigurowane jest w
sposób obsługujący pliki cookies Serwisu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
niniejszą Politykę.
§ 4 – Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Polityka została przyjęta przez Orange dnia 10 kwietnia 2019 roku.

2. Orange przysługuje prawo zmiany niniejszej Polityki w drodze jednostronnego
oświadczenia w dowolnym czasie. Oświadczenie może przyjąć formę zamieszczenia
odpowiedniej informacji w Serwisie.
3. Zmiany dokonane w trybie § 4 ust. 2 nie będą miały wpływu na zakres korzystania z
wcześniej zebranych danych.
4. Niniejsza Polityka podlega prawu polskiemu.
5. Postanowienia dotyczące danych osobowych zbieranych od osób wypełniających
zamieszczony w Serwisie formularz zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu Innovation
Gardens Summit zawarte są w Regulaminie tego wydarzenia. Ich zbieranie i
przetwarzanie uzależnione jest od akceptacji tegoż Regulaminu.

