POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.)
oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.)
informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach
Programu jest HugeTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Piotra
Bardowskiego 4, 35-005 (dalej jako „Administrator”).
2. Uczestnicy Programu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatorów Programu wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Programu. Uczestnicy Programu przyjmują do
wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. W celu wglądu, zmiany, przeniesienia, usunięcia danych można się z nami
skontaktować pod adresami email: admin@hugetech.pl, biuro@hugetech.pl
,
kontakt@rzeszowstartup.pllub osobiście w siedzibie firmy.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez
Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z
realizacją Programu.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dane osobowe uczestników Programu będą przetwarzane przez okres 2 lat od
dnia zakończenia Programu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
7. Uczestnikom Programu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
8. Uczestnikom Programu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego od dnia 25 maja
2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych przez uczestników Programu jest wymagane dla
prawidłowej realizacji Programu.

