Polityki Prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22)5979-100, email: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:/umwm/esp. Informujemy, że
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@mazovia.pl .
2. Pani/Pana dane osobowe:
a) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 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 zwane RODO, w celu przekazania informacji o organizacji XIII edycji
konkursu Innowator Mazowsza na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r.
poz. 1038) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378); prawnie
uzasadniony interes pozwala nam na informowanie o realizacji ww. konkursu i kontakt
z Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje. Dane zostały pozyskane
ze źródeł powszechnie dostępnych, jak strona firmowa, CEIDG czy też KRS,
b) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu organizacji oraz realizacji
XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021
r., poz. 1038) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378);

c) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO w celu wykonywania
obowiązków wynikających z RODO

3. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do
danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia (w odniesieniu do uczestników konkursu); prawo do sprzeciwu (w
odniesieniu do osób, które są informowane o realizacji konkursu), oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
4. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich przekazania skutkować będzie
niemożliwością wzięcia udziału w organizowanym konkursie.
5. Jeżeli w którejkolwiek chwili postanowi Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
Pani/Pana dane zgromadzone dla celów konkursowych zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli
ustawowy obowiązek ich przechowywania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem
6. Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne
lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
7. Pani/Pana dane będą przechowywanie nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji –
dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Polityka prywatności”; lub do czasu
wniesienia skutecznego sprzeciwu
8. Administrator na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje
tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika.
Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a) Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na
stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje
są niewystarczające, prosimy o kontakt):

a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych
użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są
wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z
funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu
ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem
sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
c) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować,
w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę
internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe
zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i
dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności
i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies niezbędnych do
działania strony w Pani/Pana urządzeniu. Jeżeli jednak nie życzy sobie Pan/Pani wykorzystania
cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce
internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać
powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Ustawienia można zmienić
w dowolnej chwili. Dodatkowo ustawienia plików cookies możesz zmienić tutaj.
9. Prawa do materiałów publikowanych w serwisie https://innowatormazowsza2021.pl/
Strona internetowa https://innowatormazowsza2021.pl/ jest własnością Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i jest chroniona prawami autorskimi, a także
przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Wszelkie prawa do zawartości serwisu
są zastrzeżone.
Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie
treści
serwisu
jest
dozwolone pod warunkiem poszanowania praw autorskich (podania źródła informacji, tj. adres
strony serwisu, data odwołania się do informacji) oraz praw wynikających z rejestracji znaków
należących do Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności
za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, do których odnośniki są/będą
zamieszczone w niniejszym serwisie, o ile nie jest ich właścicielem. Strony dostępne przez linki są
oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich
na własną odpowiedzialność.
Korzystanie z materiałów, które nie są własnością Urzędu wymaga uzyskania zgody autora takiej
informacji.
Zakazane jest korzystanie ze strony internetowej https://innowatormazowsza2021.pl/ w sposób
sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
10. Niniejsza Polityka obowiązuje od 10.08.2021 r.

