POLITYKA PRYWATNOŚCI Hear.AI

§ 1.

1.

Kiedy podajesz nam swoje dane osobowe Organizatorzy projektu Hear
https://www.hearai.pl/people/ stają się administratorem Twoich danych osobowych.

2.

Dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie twoich danych osobowych było bezpieczne i nie naruszało
twojego prawa do prywatności.
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(Projekt)-

§ 2.
1.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe, które dobrowolnie podajesz nam podczas wysyłania
do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną lub media społecznościowe:
1) imię i nazwisko,
2) adres korespondencyjny,
3) adresy elektroniczne, np. e-mail,
4) numer telefonu,
5) adres IP,
6) nazwę profilu w mediach społecznościowych
7) pseudonim/nick
8) dane zebrane podczas interakcji z nami poprzez komunikację elektroniczną.

2.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Projektu do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Takimi interesami są m.in.
utrzymywanie kontaktów z osobami zaangażowanymi w Projekt lub kontaktującymi się z nami,
marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w naszych systemach
teleinformatycznych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości
podjęcia z tobą współpracy w ramach Projektu lub udzielenia odpowiedzi na twoje zapytania.

§ 3.
1.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

2.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli
przez czas trwania Projektu oraz przez czas przedawnienia roszczeń (maksymalnie 6 lat).

3.

Odbiorcami twoich danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić twoje dane osobowe,
mogą być wszyscy członkowie zespołu pracującego w Projekcie, nasi Mentorzy, Wykładowcy i Sponsorzy,
a także podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz inne zaufane podmioty
współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować Projekt, tj. w szczególności
dostawcy usług zewnętrznych.

4.

Nie korzystamy z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie
przekazujemy Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§ 4.
1.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wyłącznie niezbędne pliki cookies. Są one bezpieczne
dla twoich urządzeń i nie służą do identyfikacji użytkowników naszej strony.

2.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu reagowania na podejmowane przez ciebie działania, w tym
zapamiętania twoich preferencji dotyczących prywatności, czy też wypełnienia formularza kontaktowego.

3.

W swojej przeglądarce możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

§ 5.

1. Na naszej stronie internetowej i w naszych mediach społecznościowych mogą pojawiać się linki do innych
stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób przez
nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z
którymi zalecamy się zapoznać.

2. Więcej informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z
nami pod adresem e-mail: hearai@womeninai.co.

3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki. Jeśli to zrobimy, zmienioną wersję niezwłocznie
opublikujemy na naszej stronie internetowej.

