
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Nauka Obywatelska 

 

1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni, 

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, biuro@experyment.gdynia.pl (dalej: CNE). 

Wszelkie pytania, żądania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać 

inspektorowi ochrony danych osobowych CNE: iod@experyment.gdynia.pl 58 72 73 985, +48 500 472 

830. 

 

2. Zakres danych i cele ich przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

1) zebranie i przetworzenie informacji przesyłanych mailowo (imię i nazwisko, adres email) 

1) opublikowanie danych osób współpracujących z CNE w zakresie realizacji projektu "Nauka 

Obywatelska" (imię i nazwisko) 

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawy przetwarzania danych osobowych określa art. 6 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO. 

Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO - tj. Twojej zgody. 

Twoja zgoda wyrażona jest poprzez: 

Dla celu określonego w pkt. 2. 1) przesłanie maila zawierającego dane na 

adres m.trzeciak@experyment.gdynia.pl 

Dla celu określonego w pkt. 2. 2) poprzez wpisanie w treści maila klauzuli "wyrażam zgodę na 

opublikowanie mojego imienia i nazwiska przy prezentacji dostarczonych przeze mnie danych" 

 

Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie wiadomości na 

adres:  m.trzeciak@experyment.gdynia.pl lub iod@experyment.gdynia.pl. 

Operacje przetwarzania danych dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne z przepisami, także 

po jej wycofaniu. 

 

4. Dobrowolność podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne. 

  

5. Odbiorcy danych 

Dane (imię i nazwisko) osób które wyraziły na to zgodę zostaną upublicznione na stronie projektu. 

Pozostałe dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi 

informatycznej (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE), 

 

6. Przekazywanie danych 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ale 

będą publikowane w Internecie. 

 

7. Okres przechowywania danych 

 

Dla celu określonego w pkt. 2. 1) dane przechowywane będą do zakończenia zbierania danych. 
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Dla celu określonego w pkt. 2. 2) dane przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie. 

 

8. Masz prawo żądania od CNE dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Przysługuje jej też prawo do przenoszenia danych. 

W celu realizacji tych praw skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych 

osobowych: iod@experyment.gdynia.pl 58 72 73 985, +48 500 472 830. 

 

9. Automatyczne podejmowanie decyzji 

Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

10. Skarga 

Każdej osobie która uzna,  że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do 

naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

https://uodo.gov.pl 
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