Polityka Prywatności w Serwisie internetowym www.projektorlik.pl
1. Definicje
Administrator – Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem
plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w systemie
informatycznym lub poza nim, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
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.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.projektorlik.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcji
Serwisu opisanych w Polityce.
Projekt LAS – prowadzony przez Administratora Projekt Lokalny Animator Sportu.
Regulamin Projektu LAS – regulamin Projektu Lokalny Animator Sportu dostępny w Serwisie.
2. Dane kontaktowe Administratora
1) Dane kontaktowe Administratora są następujące:
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa,
centrala:
(22) 569 99 99
e-mail:
insp@insp.waw.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@insp.waw.pl
3. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu
1) W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do działania funkcji Serwisu wykorzystywanych przez Użytkownika, a także
informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
2) Administrator zbiera również dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika Serwisu w celu
umożliwienia mu korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu w celach związanych z
realizacją Projektu LAS.
3) Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych
gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
a) Osoby korzystające z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii)
przetwarzane są przez Administratora:
(i)
(ii)
(iii)

w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie;
w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa
systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem;
w celach analitycznych, polegających na prowadzeniu analizy aktywności Użytkownika na
stronie internetowej.

W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
b) Osoby korzystające z części dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników
(i)

Serwis posiada część dostępną tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Jest to
obowiązkowe narzędzie przeznaczone dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej
„JST”) oraz animatorów zaangażowanych w realizację Projektu LAS. Umożliwia ono
korzystanie z następujących dodatkowych funkcji Serwisu:
- przeprowadzenia rekrutacji JST do udziału w Projekcie LAS zgodnie z Regulaminem
Projektu i zawarcie stosownych umów;
- po zakwalifikowaniu do Projektu LAS, dokumentowanie realizacji Projektu LAS i
dokonywanie jego rozliczeń zarówno przez JST, jak i animatora zgodnie z zawartymi w
tym zakresie umowami i Regulaminem Projektu LAS.

(ii)

(iii)

(iv)

Konto dla JST zakładane jest przez Administratora, na wniosek JST. Do utworzenia konta
niezbędne jest podanie danych kontaktowych pracownika JST odpowiedzialnego za
realizację Projektu LAS po stronie JST. Do utworzenia konta dla animatora
wykorzystywane są dane osobowe animatora podane przez JST podczas jej udziału w
rekrutacji do Projektu LAS. Pozostałe dane niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i/lub
zawarcia umowy oraz dokumentowania i rozliczania Projektu LAS są podawane
bezpośrednio przez animatora.
Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (np. ich
imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, płeć czy doświadczenie
zawodowe), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr
osobistych tych osób.
Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu prowadzenia i obsługi konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
b) w celu realizacji Projektu LAS, w tym przystąpienia do realizacji Projektu, na zasadach
wynikających z Regulaminu Projektu, w tym w celach dokumentacyjnych i
sprawozdawczych związanych z realizacją Projektu (art. 6 ust. 1 lit e) RODO)
c) w przypadku animatorów - w celu zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych na
realizację projektu zawartej pomiędzy animatorem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO); w celu dochodzenia i obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f)
RODO), a także w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z
obowiązujących przepisów prawa związanych z zawartą pomiędzy animatorem a
Administratorem umową (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) (więcej informacji w Regulaminie
Projektu LAS)
d) w przypadku pracowników JST - w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej
pomiędzy JST a Administratorem, a także w celu usprawnienia wzajemnych kontaktów
pomiędzy JSA a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

4. Formularz kontaktowy
1) Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
2) Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do
skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może
podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niepodanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości
obsługi zapytania.
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na
pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja
prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegająca na komunikacji z Użytkownikami
Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Media społecznościowe
1) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Projektu LAS
prowadzone przez Administratora w mediach społecznościowych (Facebook).
2) Do przetwarzania danych dochodzi w momencie, w którym Użytkownik, za pośrednictwem
wspomnianych mediów społecznościowych będzie podejmował aktywność na jednym z profili
Administratora np. poprzez polubienie profilu, obserwowanie profilu, wysyłanie wiadomości
za pośrednictwem profilu czy komentowanie opublikowanych przez Administratora postów.
3) Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Projektu LAS, w tym w
celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego
rodzaju wydarzeń związanych z Projektem LAS.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o własnej
działalności, w szczególności realizowanym Projektem LAS.
6. Pliki cookie oraz podobna technologia
1. Serwis korzysta z plików cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Session cookies są̨ plikami tymczasowymi,
przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Persistent
cookies są̨ przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:
a. plik cookie służący do przechowywania informacji o wizytach w Serwisie oraz
umożliwiający korzystanie z najważniejszych funkcji Serwisu. Przechowywany jest
przez czas trwania sesji;
b. plik cookie odpowiedzialny za możliwość logowania do systemu oraz
zabezpieczający przed nieautoryzowanym logowaniem do systemu. Przechowywany
jest przez czas trwania sesji;
7. Narzędzia i pliki cookie stosowane przez partnerów Administratora
1) Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz inne narzędzia
mogą̨ być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem partnerów dla
celów analitycznych i marketingowych. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności
tych partnerów, aby poznać szczegółowe zasady korzystania ze stosowanych przez nich
rozwiązań.

8. Zarządzanie ustawieniami plików cookie
1) Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie,
określając warunki ich przechowywania i zakresu ich stosowania. Zmiany ustawień, mogą być
dokonane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
2) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej.
3) Ograniczenia stosowania plików cookie mogą̨ wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.
9. Bezpieczeństwo danych osobowych
1) Dostęp do danych przetwarzanych w Serwisie mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w
zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i
dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
2) Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
3) Administrator przeprowadza okresowe audyty bezpieczeństwa systemu informatycznego, w ten
sposób na bieżąco monitoruje stan bezpieczeństwa systemu.
4) Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany protokół
https).
10. Odbiorcy danych
1) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
2) Dane animatora będą widoczne dla JST właściwej dla danego animatora, która zgodnie z
zawartymi umowami zapewnia obsługę administracyjną udziału animatora w projekcie, w tym
do rozliczania pracy animatora. Dane pracownika JST właściwej dla danego animatora będą
widoczne dla tego animatora.
3) Dane zarejestrowanych Użytkowników mogę być udostępniane Ministrowi Sportu w ramach
ewentualnej kontroli realizacji Projektu LAS, dofinansowanego ze środków budżetu państwa.
11. Uprawnienia Użytkownika
1) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
2) Użytkownik ma prawo dostępu do jej danych osobowych. W szczególności, w ramach tego
prawa, Użytkownik może zapytać o to:
a) w jakim celu przetwarzane są̨ jej dane osobowe,
b) jakie jej dane są̨ przetwarzane,
c) komu Administrator ujawnia dane (informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały
lub zostaną̨ ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych),
d) jaki jest planowany okres przechowywania jej danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
e) czy w stosunku do tej osoby podejmowane są̨ zautomatyzowane decyzje, w tym czy

f) odbywa się̨ wobec niej profilowanie,
g) czy Administrator przekazuje jego dane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
3) Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych,
które są̨ nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona również prawo do
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
4) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z Systemu, jeżeli zachodzi
jedna z następujących okoliczności:
a) jego dane osobowe nie są̨ już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
b) użytkownik wycofał zgodę̨, na której opiera się̨ przetwarzanie i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
c) użytkownik wniósł sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania i nie występują̨ nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingowe,
e) dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
f) dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie,
5) Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
a) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się̨ ich
usunięciu;
c) Administrator nie potrzebuje już̇ danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania,
ale są̨ one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją.
6) Ograniczenie przetwarzania to przetwarzanie zminimalizowane do przechowywania informacji.
Skorzystanie przez Użytkownika z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że jego dane
osobowe będą̨ mogły być przez Administratora przetwarzane (w tym przechowywane)
wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego.
7) Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego swoich danych
osobowych oraz ma prawo żądać, aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli
przetwarzanie tych danych odbywa się̨ na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody oraz
w sposób zautomatyzowany.
8) Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych – z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadkach, gdy postawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub gdy przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e)
RODO).
9) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00- 193 Warszawa)
10) Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a)
RODO ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w
zakresie w jakiej takiej zgody udzielił. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
11) Osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane, może zrealizować swoje prawa, kontaktując się̨ z
inspektorem ochrony danych.
12. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady
dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego

sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub gdy przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe
przetwarzane w celu realizacji umowy, przechowywane są przez okres trwania umowy, a po jej
zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (np. w celach rachunkowych) lub przez
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli jest on dłuższy. Dane osobowe Użytkowników
odwiedzających profile Projektu LAS prowadzone przez Administratora w mediach
społecznościowych będą przechowywane przez okres prowadzenia danego profilu.
W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, jego dane będą
przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi.
13. Zmiana Polityki Prywatności
1) Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2) Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności zostaną̨ opublikowane na stronie internetowej
Projektu LAS i wejdą̨ w życie z chwilą zamieszczenia w serwisie zmienionej Polityki
Prywatności.
3) Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 30 kwietnia 2020 roku.

