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POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI 
 

1. Administratorem Platformy PPWB.PL jest Województwo Podkarpackie, 

realizujące zadania poprzez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego, oraz działająca z nim w partnerstwie Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 

2. Administrator Platformy szanuje prywatność Użytkowników oraz 

przywiązuje dużą wagę do ochrony ich prywatności. Administrator 

z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Szanując 

przepisy prawa, Administrator zabezpiecza dane przed dostępem osób 

nieuprawnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem 

obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę 

nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych 

w możliwie największym stopniu 

3. Korzystanie z usługi dostępnej na platformie PPWB.PL oznacza akceptację 

zasad niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.  

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 

25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi). 

5. Przekazywanie i udostępnianie danych na platformie jest zawsze 

dobrowolne. Warunkiem przetwarzania danych osobowych Użytkownika 

jest jego wcześniejsza zgoda. Użytkownik może w każdej chwili zgodę tę 

odwołać. Administrator Platformy zapewnia Użytkownikowi realizację 

uprawnień wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do 

wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, uzupełnienia, 

sprostowania, uaktualniania oraz żądania usunięcia swoich danych 

osobowych. 



 

 
 

Projekt „PODKARPACKA PLATFORMA WSPARCIA BIZNESU” jest realizowany w ramach  
Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie: 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
 

St
ro

n
a 

2
 

 

 

6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych 

osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia 

pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych 

osobowych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdy Administrator Platformy zamierza je przetwarzać w celach 

marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu 

podmiotowi. 

7. Dla korzystania z usługi świadczonej na Platformie niezbędne jest 

założenie przez Użytkownika indywidualnego konta, które wymaga podania 

danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło. Dane gromadzone 

na PPWB wynikają z informacji przekazanych podczas procesu rejestracji 

na Platformie, zgłoszenia podmiotu (Dostawcy Usług, Niezależnego 

Doradcy, Przedsiębiorstwa) i mogą obejmować: imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail, stanowisko, adres prowadzenia działalności 

gospodarczej, numer NIP przedsiębiorcy.  

8. Administrator Platformy nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych 

innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych przez 

prawo. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym 

do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe 

Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas 

niezbędny do świadczenia lub realizacji usługi świadczonej przez 

zarządzającego platformą na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, 

wskazanym przez zarządzającego platformą, w tym podmiotom 

wykonującym na zlecenie zarządzającego platformą czynności dotyczące 

realizowanej w ramach platformy usługi rozwojowej. 

9. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Platformy 

mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy. Zobowiązani są 

oni do zachowania w tajemnicy danych i uniemożliwienia dostępu do nich 

osobom trzecim. 
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10.Administrator Platformy może umieszczać w serwisie linki do innych stron 

internetowych (nie związanych z Platformą), których właściciele stosują 

inną politykę prywatności niż niniejsza Polityka. Administrator Platformy 

nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności serwisów 

połączonych z tymi linkami. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron 

Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami tam zawartymi. 

11.W przypadku powzięcia przez zarządzającego platformą informacji 

o korzystaniu przez Użytkownika z platformy niezgodnie z Regulaminem 

lub z obowiązującymi przepisami, zarządzający ma prawo przetwarzać 

dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego 

odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt 

uzyskania oraz treść tych informacji. 

12.Administrator Platformy wykorzystuje adresy IP komputerów 

Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Platformą w 

celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Nadto adresy 

IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych 

(np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie 

materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów 

systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi 

przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach platformy PPWB.PL. 

13.Administrator Platformy zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Ochrony 

Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną 

zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Platformy lub zmiana 

będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. 

O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na 

wskazany przy rejestracji e-mail). Obowiązujący tekst Polityki Ochrony 

Prywatności znajduje się pod adresem: www.ppwb.pl  

 

http://www.ppwb.pl/

