Polityka Prywatności i Cookies
Bazy Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie
www.binwit.pl
Korzystając z naszej witryny www, powierzasz nam swoje Dane Osobowe. Ochrona tych
informacji jest dla nas priorytetem, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, aby były
one u nas bezpieczne. Zasady i zakres przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także
przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki względem Ciebie omawiamy poniżej:
I.

Kto kontroluje Twoje Dane Osobowe?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114
Wrocław, posiadający numer NIP: 8960005696 oraz REGON: 000325883 (dalej: Administrator
lub IITD PAN). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
ewa.wieclaw@hirszfeld.pl.
Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej:
IOD). Siedziba IOD jest każdorazowo taka sama jak siedziba Administratora. Z IOD można się
kontaktować poprzez adres e-mail: ewa.wieclaw@hirszfeld.pl.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz (w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych
Osobowych) na podstawie przepisów prawa.
Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę Danych Osobowych zgromadzonych
w celu korzystania z Portalu w sposób zgodny z RODO oraz niniejszą Polityką, która stanowi
część integralną Regulaminu Portalu, a także w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
II.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane Dane Osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(dalej: EOG). Każda operacja przesyłania Danych Osobowych jest wykonywana zgodnie z
obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje
standardowe klauzule umowne oraz inne stosowne środki zabezpieczające w odniesieniu do
krajów, w przypadku których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych,
zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.
III.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany
lub upoważniony udostępnić Dane Osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
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Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu
Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych
czynności w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, co każdorazowo odbywać
się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.
IV.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych?

Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
W momencie zebrania Twoich Danych Osobowych każdorazowo poinformujemy Cię jaka jest
podstawa ich przetwarzania, czy masz obowiązek przekazać Dane Osobowe i jakie są możliwe
konsekwencje niewyrażenia na to ewentualnej zgody. Twoje dane będziemy przede wszystkim
przetwarzać na podstawie zgody lub obowiązujących przepisów prawa lub z uwagi na nasz
prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody,
wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej
czasem może być niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do danego zakresu usług.
V.

Jakie Dane Osobowe gromadzimy i w jakim celu?

Dane gromadzone przez Administratora w ramach procesu rejestracyjnego w Portalu to przede
wszystkim adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, którego podanie
stanowi warunek konieczny do rejestracji w Portalu. Na podstawie Twojego adresu e-mail
incydentalnie możemy również zebrać inne dane dotyczące Ciebie, np. Twoje imię i nazwisko
oraz miejsce zatrudnienia, które wynikają z formatu adresu e-mail.
Dodatkowo Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera BINWIT.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. W szczególności przechowywane są
dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Portalu tj.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;
nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
czas nadejścia zapytania;
pierwszy wiersz żądania HTTP;
kod odpowiedzi HTTP;
liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku
gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik;
i) informacje o przeglądarce Użytkownika;
j) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Przekazane Dane Osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu wypełnienia przez nas
jako Administratora obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, a także w celach administracyjnych i operacyjnych w zakresie niezbędnym do
prawidłowego administrowania Portalem, w tym na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a i
f RODO.
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VI.

W jaki sposób korzystamy z Twoich Danych Osobowych?

Przechowywane przez IITD PAN dane Użytkowników Niezarejestrowanych nie są kojarzone z
konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu,
okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są
najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera
błędów itp.
Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem oraz siecią IITD PAN.
Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w
administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych
cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
VII.

Pliki Cookies

Na naszej stronie internetowej stosowany jest mechanizm Plików Cookies. Jednakże pozyskane
za jego pomocą dane nie są wykorzystywane do zbierania jakichkolwiek informacji o
Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Portalu nie
przechowują żadnych Danych Osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
W Portalu okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do
zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu
ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku
Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji Użytkownika i nie ukazuje się
ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli
jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest
odwiedzana przez Użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną Portalu powoduje
usunięcie utworzonego pliku.
W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie Plików Cookies lub usunąć stałe Pliki
Cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje przeglądarki internetowej.
VIII.

Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

Okres przechowywania Twoich Danych Osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich
przetwarzania.
Twoje Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, w tym:
a) jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu ustania celu, w związku z którym
zgoda została wyrażona lub do wycofania zgody;
b) jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa – przez czas
potrzebny do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych, jakie spoczywają na nas jako
Administratorze z mocy prawa z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń;
c) jeśli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie prawnym – do
czasu ustania tego interesu.
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Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem.
Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zostaną przez nas zanonimizowane.
IX.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
•

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny

Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania lub może obejmować
wszystkie cele przetwarzania co spowoduje, że usuniemy Twoje dane i nie będą one przez nas
przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności przetwarzania.
•

Prawo do dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje Dane Osobowe
przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:
ewa.wieclaw@hirszfeld.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
•

Prawo do poprawiania danych

Zawsze możesz zażądać poprawienia swoich Danych Osobowych, jeśli są one niepoprawne, a
także do uzupełniania niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, skontaktuj się z
nami pod adresem e-mail: ewa.wieclaw@hirszfeld.pl – otrzymasz potwierdzenie dokonania
zmian pocztą e-mail.
•

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas Dane Osobowe, a gdy nie będzie to
możliwe – poinformujemy Cię o tym.
•

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie Danych Osobowych opartego na
prawnie usprawiedliwionym celu lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania.
Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeśli Administrator przetwarza
Twoje dane w celu utrzymania kontaktu i dobrych relacji biznesowych.
Administrator ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli wykaże
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Twoich interesów lub praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Najłatwiej możesz złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych w celu utrzymania
kontaktu i dobrych relacji biznesowych informując bezpośrednio osobę, która się z Tobą
kontaktuje lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: ewa.wieclaw@hirszfeld.pl.
X.

Co możesz zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane w niewłaściwy sposób?

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław

www.iitd.pan.wroc.pl
www.binwit.pl
Strona 4 z 5

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Dane Osobowe w niewłaściwy sposób lub masz jakiekolwiek
pytania co do sposobu przetwarzania Danych Osobowych – skontaktuj się z nami pod adresem:
ewa.wieclaw@hirszfeld.pl.
Możesz również zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XI.

Zabezpieczenia

Dokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich Danych
Osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty
nieuprawnione oraz ujawnieniem tych danych.
Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub
dostępu
podmiotów
nieuprawnionych,
niezwłocznie
zgłoś
pod
adresem:
ewa.wieclaw@hirszfeld.pl.
Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni
zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.
XII.

Aktualizacja naszych zasad prywatności

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę
Prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo,
będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w
jakim korzystamy z Twoich Danych Osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.
XIII.

Postanowienia końcowe

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu BINWIT i nie może być
interpretowany oddzielnie.
Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać
korzystania z Portalu.
Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15.03.2021 r.
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