POLITYKA PRYWATNOŚCI
projekt „Akademie Przyjaciół Pszczół”
1. W ramach realizacji programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, zwanego dalej również
„Programem”, Organizator Programu – Zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy Spółka Akcyjna (dalej
ZTK SA.), przeprowadza projekt Akademie Przyjaciół Pszczół, (zwany dalej również „Projektem”),
polegający m.in na udostępnianiu nauczycielom materiałów edukacyjnych dotyczących owadów
pszczołowatych oraz na organizacji konkursu edukacyjnego pod nazwą: „Pszczeli Bohaterowie”
(dalej Konkurs), co wiąże się z koniecznością
przetwarzania danych osób fizycznych
uczestniczących w Programie (w szczególności uczestników Konkursu oraz nauczycieli
zarejestrowanych w Programie), w tym danych osobowych tych osób, poprzez ich zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
2. Dane są przetwarzane w celu realizacji Projektu oraz wydarzeń organizowanych w ramach tego
Projektu,,
w
szczególności
za
pośrednictwem
Strony
Internetowej
Projektu:
www.app.pomagamypszczolom.pl (dalej: Strona Internetowa Projektu). Dane nauczycieli są
przetwarzane również dla celów statystycznych dotyczących realizacji Projektu (adres). Na Stronie
Internetowej Projektu znajduje się niniejsza Polityka Prywatności, z możliwością jej zapisania i
pobrania. Polityka Prywatności została również udostępniona za pośrednictwem formularzy
rejestracji w Projekcie.
3. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Projekcie jest spółka
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica przy
ul. Niepodległości 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr
0000019414, NIP 556-08-00-678, kapitał zakładowy 171.942.378,52 zł w całości opłacony.
4. Administrator przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej
staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności osób uczestniczących w Projekcie oraz
odwiedzających Stronę Internetową Projektu.
5. Dane osobowe osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922) oraz w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
6. Uczestnictwo w Projekcie wiąże się niekiedy z obowiązkiem podania danych osobowych
uczestników, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu – w przypadku nauczycieli
zgłaszających się do Projektu oraz imię i nazwisko oraz adres e-mail uczniów biorących udział w
Konkursie. Udział w Projekcie lub w przypadku uczniów – w Konkursie oraz podanie tych danych
jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zgłoszenia się i udziału w Projekcie lub Konkursie
oraz do świadczenia w tym zakresie usług drogą elektroniczną.
7. Dane osobowe osób małoletnich, przetwarzane są tylko w celu realizacji Konkursu. Adres e-mail
osób małoletnich zbierany jest za pośrednictwem nauczycieli, którzy w celu zgłoszenia ucznia do
Konkursu, mogą zgłosić ten adres Organizatorowi, w celu przesłania na ten adres linku
aktywacyjnego do Konkursu, tylko po uzyskaniu na to wyraźnej zgody opiekuna prawnego ucznia,
po przedstawieniu temu opiekunowi treści niniejszej Polityki Prywatności. Imię i nazwisko ucznia
jest natomiast przekazywane do przetwarzania podczas rejestracji ucznia w Konkursie.
8. Wizyta na Stronie Internetowej Projektu nie jest związana z pobieraniem danych, za wyjątkiem
danych pobieranych przez Stronę automatycznie, tj. adresy IP, logi serwera sieciowego, typ
przeglądarki internetowej i używany język, informacje o czasie wejścia na stronę i odnoszące się
do adresów stron internetowych. Dane zbierane automatycznie mogą być przetwarzane do analizy
zachowań użytkowników na Stronie Internetowej Projektu, zbierania danych demograficznych o
użytkownikach Strony lub do personalizacji jej zawartości. Stałe adresy IP mogą stanowić dane
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osobowe, które mogą być automatycznie zbierane przez Stronę, a zatem mogą być przetwarzane
jedynie w celu realizacji Projektu.
Strona Internetowa Projektu korzysta z technologii pod nazwą „cookie”. Plik cookie stanowi
informację, którą serwer sieciowy Administratora wysyła do komputera użytkownika z chwilą
uzyskania przez użytkownika dostępu do Strony. Szczegółowe zasady wykorzystania technologii
„cookie” zostały zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz
Wykorzystania Plików Cookie.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji Projektu, w tym Konkursu
a także rozpatrywania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Przetwarzanie danych w innym
celu, a w szczególności w ramach realizowanych przez Administratora celach marketingowych lub
reklamowych jest dokonywane po uzyskaniu wyraźniej zgody od osób, od których dane te mają
być zbierane.
W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie
Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Wykorzystania Plików Cookie, w przypadku
uzyskania przez Administratora będącego jednocześnie usługodawcą wiadomości o korzystaniu
przez usługobiorcę, będącego osobą fizyczną z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie
z postanowieniami niniejszego dokumentu lub Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
oraz Wykorzystania Plików Cookie lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie),
Administrator jako usługodawca może przetwarzać dane osobowe takiego usługobiorcy również w
zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek
udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Administrator danych osobowych stosuje ponadto środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych
danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
korzystając we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych.
Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, uzupełniania i usuwania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie
danych osobowych.
Administrator dopełnia obowiązku zgłaszania do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych faktu zbierania danych w ramach realizacji Projektu lub Administratorów
Bezpieczeństwa Informacji powołanych na podstawie art. 36 a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
Administrator, zlecając realizację Projektu agencji marketingowej zawarł z Garden of Words Group
Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Gubinowskiej 37, 02-956 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000623947,
posiadającą nr REGON 146046807 oraz NIP 95123545622, umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), zgodnie z którą agencja ta jest uprawniona do
przetwarzania danych osobowych w zakresie: imion i nazwisk, adresów i adresów e-mail, numeru
telefonu oraz adresu IP, w celu organizacji i realizacji Projektu. Dane te podlegają przekazaniu
agencji z chwilą ich udostępnienia przez użytkownika.
Ponadto w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mechanizmu Konkursu, oraz Strony
Internetowej Projektu, w tym jej obsługi technicznej dane osobowe osób uczestniczących w
Projekcie zostały, z chwilą ich przekazania, powierzone do przetwarzania w zakresie danych
określonych w pkt. 16 powyżej, następującym podmiotom:
1) Training Games sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81 p.10 02-001 Warszawa NIP 9512363319;
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2) Fundacji Highlight/Inaczej z siedzibą w Podolszynie przy ul. Dolnej 4,05-506, NIP:
7732472989;
3) ICONARIS Grzegorz Mogilewski, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 11, lok. 91, 02-972 Warszawa,
NIP: 5422168730.
18. Przesyłanie jakiejkolwiek informacji handlowej lub marketingowej (np. Newsletter’a) poprzedzone
jest uzyskaniem wyraźnej zgody osób, do których ma być adresowana.
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