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Informacje o ochronie danych 

- Europejska Szkoła Talentów 2023- 

  

W ramach Europejskiej Szkoły Talentów (dalej: Szkoły Talentów) dane osobowe są przetwarzane przez nas 

jako administratora danych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów  

i obowiązków prawnych. 

W dalszej części informujemy, o jakie dane chodzi, jak są przetwarzane i jakie prawa przysługują Państwu  

w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 4 nr 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) dane osobowe to wszelkie 

informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

 

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych oraz inspektora ochrony danych w firmie 

Współodpowiedzialni są: 

Fundacja Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal  

St. Marienthal 10 

02899 Ostritz 

Email:  info@ibz-marienthal.de  

Telefon: 035823/77230 

Fax:  035823/77250  

(dalej: "Fundacja") 

oraz 

Fraunhofer Towarzystwo 

Wspierania Badań Stosowanych e.V. 

Hansastraße 27 c,  

80686 München 

(dalej "Fraunhofer") 

Email:  info@zv.fraunhofer.de 

Telefon: +49 (0)89 1205- 0 

Fax:  +49 (0)89 1205-7531 

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące prawa ochrony danych lub swoich praw jako osoby, której dane 

dotyczą, mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do naszych inspektorów ochrony danych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporządzenia o ochronie danych osobowych mogą Państwo dochodzić swoich praw 

jako osoba, której dane dotyczą, zarówno wobec Fundacji, jak i wobec Fraunhofera. 

Z inspektorem ochrony danych Fundacji można się skontaktować pod powyższym adresem Fundacji, Data 

Protection Officer lub pod adresem info@ibz-marienthal.de. 

Z inspektorem ochrony danych Fraunhofera można się skontaktować pod wyżej wymienionym adresem 

Fraunhofera, do wiadomości inspektora ochrony danych, lub pod adresem datenschutz@zv.fraunhofer.de. 
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2. Przetwarzanie danych osobowych i cele przetwarzania 

a) W ramach wniosku 

Gdy rejestrujesz się do Szkoły Talentów poprzez nasz formularz internetowy, zbieramy od Ciebie następujące 

dane: 

- Imię i nazwisko, 

- Twoje dane kontaktowe (adres, adres e-mail) 

- Twoja klasa i typ szkoły (Gimnazjum, Realschule, Oberschule itp.) 

 

Twoje nazwisko i adres są zbierane, aby wiedzieć, kto bierze udział w naszym wydarzeniu i zarezerwować dla 

Ciebie miejsce. Twoje nazwisko zostanie wydrukowane na osobistym identyfikatorze, którego będziesz mógł 

używać do identyfikacji jako upoważniony uczestnik Szkoły Talentów. Twój adres e-mail jest nam potrzebny 

do wysłania Ci powiadomienia o rejestracji oraz do przekazania Ci wszelkich innych istotnych informacji na 

temat naszego wydarzenia. 

 

Dobrowolnie możesz wpisać poziom klasy i typ szkoły (Gymnasium, Realschule, Oberschule itp.), kierunek 

studiów lub semestr. Przetwarzanie tych danych nie jest obowiązkowe przy rejestracji, ale pomaga nam 

przygotować Szkołę Talentów w najlepszy możliwy sposób dla Twojego poziomu edukacji i wieku. 

 

Przetwarzanie danych odbywa się na Państwa życzenie i jest niezbędne do wyżej wymienionych aspektów  

w celu realizacji umowy z uczestnikiem oraz działań przed umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO. 

Wymiana danych pomiędzy podmiotami współodpowiedzialnymi odbywa się w celu umożliwienia 

sprawnego przeprowadzenia wydarzenia (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO). Stanowi to uzasadniony interes 

administratorów danych w rozumieniu ww. przepisu. 

 

Dane zebrane w trakcie rejestracji będą przechowywane do upływu zwykłego okresu przedawnienia 

wynoszącego 3 lata po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie, a następnie usunięte, chyba że 

będziemy zobowiązani do przechowywania danych przez dłuższy okres zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. c 

DSGVO ze względu na ustawowe obowiązki przechowywania i dokumentowania (w szczególności § 147 AO) 

lub wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie wykraczające poza ten okres zgodnie z art. 6 (1) zdanie  

1 lit. a DSGVO. W przypadku dłuższego przechowywania dane będą przetwarzane tylko w takim zakresie,  

w jakim wymaga tego obowiązek przechowywania lub decyduje o tym Państwa zgoda. 

 

b) W zakresie produkcji i wykorzystania materiałów wizualnych 

 

W celu wizualnej dokumentacji Szkoły Talentów wykonywane są zdjęcia i filmy. Nie można wykluczyć, że na 

podstawie nagrań będzie można Cię bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a więc chodzi o dane 

osobowe. 

 

Nagrania będziemy wykorzystywać w celach dokumentacyjnych, w celu towarzyszenia lub późniejszego 

relacjonowania, w szczególności na kanałach mediów społecznościowych Fraunhofera i Fundacji. 

Przetwarzanie to jest niezbędne w szczególności do wizualnego udokumentowania naszego wydarzenia oraz 

do promocji przyszłych wydarzeń. 

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Wyżej wymienione cele są 

uzasadnionymi interesami w rozumieniu ww. przepisu. 
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3. Ujawnienie danych osobowych 

 

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że 

 

 wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO lub  

 istnieje prawny obowiązek przekazania Państwa danych zgodnie z Art. 6 Para. 1 Zd. 1 lit. c DSGVO. 

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej 

jest wykluczone. 

 

4. Istotne zapisy umowy o współkontroli 

 

Zawarliśmy umowę o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 26 (1) 

zdanie 2 GDPR. 

 

Umowa ta stanowi, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się zarówno z Fundacją, jak  

i Fraunhoferem w celu realizacji swoich praw oraz że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za te informacje 

dotyczące ochrony danych. 

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą 

 

Masz prawo: 

 

 cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) DSGVO. Oznacza to, że w przyszłości 

nie możemy już przetwarzać danych na podstawie tej zgody; 

 zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 DSGVO. 

W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych 

osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, 

planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie 

zostały one przez nas zgromadzone, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach znaczących informacji o jego szczegółach; 

 zgodnie z art. 16 DSGVO, do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub kompletnych 

danych osobowych przechowywanych przez nas; 

 zgodnie z art. 17 DSGVO, zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych 

osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi 

i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do 

dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; 

 zgodnie z art. 18 DSGVO, do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile 

prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, 

ale nie zgadzają się Państwo na ich usunięcie i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Państwu 

potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wyrazili Państwo 

sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO; 

 zgodnie z art. 20 DSGVO, aby otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś  

w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby 

zażądać przekazania ich innemu administratorowi; 
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 złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO. Z reguły mogą Państwo skontaktować 

się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub 

siedziby naszej firmy. 

 

 

Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO 

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną 

sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. e DSGVO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO 

(przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również profilowania na podstawie 

tego przepisu art. 4 ust. 4 DSGVO. 

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że 

będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne 

wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie 

roszczeń prawnych. 

 

W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania. W tym przypadku nie ma konieczności 

podawania szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą 

bezpośrednią. 

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres:  

info@ibz-marienthal.de. 

 

 

6. Bezpieczeństwo danych 

Wszystkie dane przekazywane przez Państwa osobiście są szyfrowane przy użyciu ogólnie przyjętego  

i bezpiecznego standardu TLS (Transport Layer Security). TLS jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, 

który jest stosowany również np. w bankowości internetowej. Bezpieczne połączenie TLS można rozpoznać 

między innymi po dodanym s przy http (czyli https://...) w pasku adresu przeglądarki lub po symbolu kłódki 

w dolnej części przeglądarki. 

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa 

dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie  

z rozwojem technologicznym. 

 

7. Ważność informacji o ochronie danych 

Informacja o ochronie danych jest obecnie aktualna i ma status na luty 2023 roku. 

 


