Fundacja BalansPL
Polityka prywatności dla Ekspertek
Jeżeli podałaś nam swoje dane osobowe w celu umieszczenia ich na prowadzonej przez nas Liście
Ekspertek, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia
szczegółową informację o tym, kim jesteśmy w świetle ww. przepisów i jakie mamy obowiązki
względem Twoich danych osobowych, jaki jest ich zakres, cel i okres ich przetwarzania. Gdyby
cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub budziło Twoje wątpliwości, skontaktuj się z
balans.polska@gmail.com.
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I.

Słowniczek – podstawowe pojęcia.
Administrator / Fundacja – Fundacja BalansPL z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krawiecka
3/13, 50-148 Wrocław, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000810872,
NIP:
8971872563,
REGON:
384809830,
e-mail
kontaktowy:
balans.polska@gmail.com.
Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat. Są to np. imię,
nazwisko, e-mail, stanowisko pracy itp.
Lista Ekspertek – lista prowadzona przez Administratora, powszechnie udostępniona na stronie
internetowej Administratora pod adresem: www.balanspl.org, zawierająca dane osobowe
ekspertek z różnych dziedzin, wyrażających chęć udziału w branżowych wydarzeniach i
dzielenia się wiedzą.
Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to
np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości lub usuwanie danych.
RODO - 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.

II.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy zależy od tego, jakie informacje podałaś nam
w związku z rejestracją do Listy Ekspertek, a także w okresie naszej współpracy – obejmuje
przede wszystkim treść formularza zgłoszeniowego, a także zawartość naszej ewentualnej
komunikacji. Co do zasady możemy przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) adres e-mail,
3) miejscowość zamieszkania lub prowadzenia działalności zawodowej,
4) stanowisko pracy,
5) zakres Twojego zawodowego doświadczenia,
6) informacje ujawnione na Twoim profilu na LinkedIn,
7) zakres Twoich umiejętności językowych.;
8) wizerunek.
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Lista Ekspertek udostępniona na naszej stronie internetowej (dostępnej dla wszystkich
użytkowników Internetu), będzie zawierała wyłącznie te dane, które są niezbędne w celu
oznaczenia Ciebie jako ekspertki w danej dziedzinie oraz umożliwiające bezpośredni kontakt
organizatorom zainteresowanym zaproszeniem Cię do udziału w evencie.
Co do zasady możemy przetwarzać również inne dane osobowe, jeżeli są niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, wyraziłaś
na to zgodę lub mamy w tym uzasadniony interes.
Dodatkowo do zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych należy zaliczyć
informacje wynikające z naszej współpracy w związku z wpisaniem Ciebie na Listę Ekspertek
tj. m.in. informacje w jakich wydarzeniach wzięłaś udział, w jakim charakterze oraz w jakim
miejscu oraz czasie.
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być
konieczne w celu odpowiedniego przedstawienia i polecenia Twojej osoby organizatorom
poszukującym ekspertki w danej dziedzinie. To oznacza, że ich niepodanie może stanowić
podstawę do odmowy wpisania Cię na Listę Ekspertek / przyjęcia formularza.
III.

Jaki jest cel / podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Twoje dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naszej działalności
statutowej tj. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności
budowania równowagi płciowej w debacie publicznej. Ten cel realizujemy poprzez promowanie
udziału kobiet w różnego rodzaju wydarzeniach biznesowych, technologicznych i naukowych w
Polsce i Europie za pomocą Listy Ekspertek, udostępnionej na naszej powszechnie dostępnej
stronie internetowej, a także poprzez publiczne informowanie w mediach społecznościowych o
Twojej obecności na Liście Ekspertek.
Niezależnie, jeżeli wyraziłaś na to odrębną zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe
w celu polecenia / przekazania Twojej kandydatury na odpowiednie stanowisko pracy w ramach
rekrutacji do organizacji/firm, z którym współpracujemy.
Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim Twoja
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Wyrażone zgody możesz wycofać w dowolnym momencie – nie wpłynie to jednak na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed ich wycofaniem.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać również w celu związanym z potencjalną
możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a Administratorem lub w celach
marketingowych Administratora, w tym wysyłania Ci okazjonalnej korespondencji – podstawą
prawną ich przetwarzania jest w takich wypadkach uzasadniony interes administratora (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).

IV.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?
Określone kategorie Twoich danych będziemy co do zasady przetwarzać przez okres:
a.
do czasu wycofania zgody lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona (w
zakresie przetwarzania, które odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody),
b.
skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych, których podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes),
chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych
(w szczególności do archiwizacji dokumentów) lub będziemy je przechowywać dłużej na
wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego (w każdym przypadku zastosowanie znajduje dłuższy
właściwy okres przetwarzania).
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Twój wizerunek, w razie jego ewentualnego utrwalenia i rozpowszechnienia przez Fundację
w związku z Twoją obecnością na Liście Ekspertek, może być dostępny w przyszłości w
mediach takich jak Internet bezterminowo.
Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku
ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich
rozliczenia.
V.

Kto ma dostęp do danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych (w pełnym zakresie, szerszym niż udostępniony na Liście
Ekspertek) dostęp uzyskają odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy
Administratora, doradcy (w tym zapewniający bieżącą obsługę prawną) lub audytorzy –
w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.
Niezależnie, Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie zostaną opublikowane na naszej
stronie internetowej, do której dostęp ma nieograniczony krąg odbiorców.
Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych poza EOG.
Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie naszych narzędzi
i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych).
Administrator może być także zobowiązany – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do
udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez
nie postępowań.

VI.

Jakie masz uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Dla sprawnego realizowania Twoich praw, każde żądanie prosimy kierować na adres e-mail:
balans.polska@gmail.com, wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego
prawa chcesz skorzystać (przyspieszy to realizację Twojego uprawnienia, ale zapytania możesz
składać także w innej formie, w tym na piśmie). Przysługują Ci następujące prawa:
1.

Dostęp do danych osobowych – możesz zwrócić się do nas, aby uzyskać szczegółowe
informacje o tym:
a.
czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
b.
w jakim celu;
c.
jakie kategorie danych przetwarzamy;
d.
kto jest ich odbiorcą;
e.
w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest
to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
f.
jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje
o ich źródle.
Możesz także uzyskać wgląd we wszystkie przetwarzane na Twój temat dane (kopia
danych).

2.

Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo
niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.

3.

Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym
czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.

4.

Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia
zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane,
w szczególności w następujących przypadkach:
a.
brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób przetwarzane;
b.
cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy
jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
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c.
d.
e.
f.

wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych;
przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.

5.

Ograniczenie przetwarzania – możesz żądać, abyśmy ograniczyli nasze działania co do
zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat, gdy:
a.
kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na
okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b.
przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne
z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
c.
nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d.
wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do
czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie
uzasadnionymi interesami.

6.

Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania
innemu administratorowi, jeżeli:
a.
przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
b.
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7.

Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się
niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
a.
gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
b.
gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych.
Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do
wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne
wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w
niezbędnym zakresie.

8.

Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora
danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/83/155. Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy,
zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z balans.polska@gmail.com
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