Polityka prywatności Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.

Informujemy, iż LPNT S.A., szanując prawa Użytkowników naszej strony internetowej do ochrony
prywatności oraz danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa oraz poufności
pozyskanych danych osobowych.
Ponadto LPNT S.A. wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych/RODO).
Kto jest Administratorem Danych?
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu, które
użytkownik podaje w celu skorzystania z części usług, jest Lubelski Park naukowo-Technologiczny S.A.
w Lubinie, ul. Dobrzańskiego 3, NIP: 712 29 14 578, REGON: 060005172.
Do czego potrzebne są Wam moje dane?
Dane osobowe pozyskiwane są przede wszystkim w celu realizacji usług świadczonych przez LPNT S.A.
oraz utrzymywania kontaktów z osobami zainteresowanymi otrzymywaniem aktualnej oferty usług
świadczonych przez LPNT S.A.
O jakie dane osobowe chodzi?
Większość treści i usług udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej lpnt.pl jest dostępna
bez konieczności rejestracji oraz podawania danych osobowych. W trakcie korzystania z serwisu
dochodzi natomiast do gromadzenia danych, takich jak IP komputera użytkownika. Wszelkie dane
gromadzone w związku z korzystaniem ze strony przetwarzane są na podstawie umowy zawieranej
z administratorem strony.
Część działań, takich jak np. odpowiedź na pytanie wymaga jednak gromadzenia danych osobowych.
Dane te są wówczas zbierane – w zależności od sytuacji – za zgodą użytkownika lub w oparciu o inną
przesłankę legalnego przetwarzania danych, w minimalnym, niezbędnym do realizacji usług zakresie.
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł wziąć udziału w projektach, skorzystać
z usług oferowanych przez LPNT S.A..
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1.
2.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na pytania
i przesyłanie informacji na temat naszych usług.
Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji umowy lub obowiązku prawnego.
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3.

Zgoda udzielona na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172
ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jakie mam prawa związane z moimi danymi osobowymi?
Użytkownicy strony internetowej LPNT S.A. mają prawo do: dostępu do danych, ich zmiany,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa, w szczególności, gdy ustała podstawa przetwarzania danych,
przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub osoba,
której dane dotyczą cofnęła zgodę na przetwarzanie danych – wniesienia żądania o zaprzestanie
przetwarzania i usunięcie danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
W każdej chwili Użytkownikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych
osobowych w celu przesyłania informacji handlowej i marketingowej, ale cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak długo przechowywane są moje dane?
LPNT S.A. wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu do momentu realizacji celu, w jakim
dane te zostały zgromadzone lub do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzane są na jej podstawie,
a po tym czasie do celów archiwalnych, statystycznych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych
z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych. Niepodanie danych, wniesienie prośby
o ich usunięcie lub zaprzestanie dalszego przetwarzania może się w tych przypadkach wiązać
z ograniczeniem albo brakiem dostępności niektórych usług.
Czy moje dane są udostępniane, powierzane lub przekazywane innym podmiotom?
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Podmiotem przetwarzającym dane na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych jest firma.
Dane osobowe Użytkowników nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych, chyba że regulamin usługi wyraźnie przewiduje inaczej.
Jak mogę się skontaktować?
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym
z przetwarzaniem danych osobowych przez LPNT S.A. prosimy o kontakt mailowy: biuro@lpnt.pl.
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