Dlaczego zbieramy informacje i jak je wykorzystujemy
Zbieramy Twoje dane w celach związanych z Twoim uczestnictwem w programie Projektanci
Innowacji. Zbierane informacje wykorzystujemy, aby dostarczyć usługę zgodną z umową, w
szczególności gdy zbieranie danych jest niezbędne do zorganizowania wydarzenia i
sprawdzenia, kto w nim uczestniczył. Zbierane informacje możemy też przetwarzać, gdy
zobowiązują nas do tego przepisy prawa, na przykład w przypadku reagowania na proces
prawny lub prawomocne żądania instytucji państwowych.
Utrzymujemy serwery na całym świecie, dlatego Twoje dane mogą być przetwarzane na
serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania. Przestrzegamy też pewnych
przepisów prawa dotyczących przesyłania danych, w tym procedur określonych w programach
Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria - USA czy wzorcowych
klauzul umownych.
Udostępnianie informacji
Dane osobowe możemy też udostępniać podmiotom należącym do grupy firm Google i innym
zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google. Dostawcy usług
pomagają nam w  organizowaniu programu, zbieraniu zgłoszeń i ocenie wyników programu.
Przechowywanie informacji
Dane osobowe przechowujemy tylko do momentu zakończenia programu, chyba że przepisy
prawa zobowiązują nas do dalszego przechowywania tych danych lub wymaga tego
postępowanie sądowe, dochodzenie lub inny podobny proces.
Jeśli wyraziłeś zgodę na cele marketingowe, możemy przechowywać dane do momentu
cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

Uzyskiwanie dostępu do swoich danych, aktualizowanie, ograniczanie i usuwanie ich oraz
sprzeciwianie się ich przechowywaniu
Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych, aktualizować je, żądać ich usunięcia oraz
ograniczać ich przetwarzanie. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, wypełnij Formularz
zapytania dotyczącego ochrony prywatności.
Kontakt z nami
Administratorem Twoich danych jest firma Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irlandia. Jeśli masz pytania na temat przetwarzania Twoich danych, możesz
skontaktować się z europejskim inspektorem ochrony danych Google za pomocą Formularza
zapytania dotyczącego ochrony prywatności. Jeśli masz wątpliwości odnośnie do swoich praw
w ramach obowiązujących przepisów prawa, możesz skontaktować się z lokalnym organem do
spraw ochrony danych.

