RODO
Szanowni Użytkownicy,

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania
danych osobowych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Chcemy zapoznać Cię ze
szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie,
tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych.
RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie 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 (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym
zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w
zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin
życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót
najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć
miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej
przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.
Czym są dane osobowe
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail,
adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach
instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z
naszych usług.
Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów
takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a przypadkach korzystania z naszych usług
wystąpią, co do zasady trzy z nich:
1. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych
dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione
potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np.
sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów
statystycznych, ulepszania naszych stron i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np.
personalizowanie treści w usługach).
Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nasze strony internetowe jest
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Przekazywanie danych
Twoje dane będą przetwarzane przez administratora, ale nie są powierzane do przetwarzania innym
podmiotom .
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Cookies
Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local
storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych
eksploatacyjnych w celu statystycznym oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to
dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj.
Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym
wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz w Polityce
prywatności. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by
ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego
urządzenia.
Twoje uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania
przez Nas.
Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe
przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
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