Informacja o ochronie danych osobowych
dla platformy IT Enterprise Europe Network
Jednym z Twoich praw wynikających z prawa UE jest to, że musisz zostać poinformowany, kiedy
Twoje dane osobowe są przetwarzane (gromadzone, wykorzystywane, przechowywane) przez
jakąkolwiek organizację ,w tym jedną z instytucji UE. Masz również prawo poznać szczegóły i cele
tego przetwarzania.
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i
jednostki organizacyjne Unii oraz swobodnego przepływu takich danych.
Administratorem danych osobowych podanych w celu przetwarzania jest Kierownik Jednostki I02.Filar SMP/COSME Europejskiej Rady ds. Innowacji i Agencji Wykonawczej MŚP (EISMEA).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
• art. 5 lit. a) Rozporządzenia (UE) 2018/1725, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii; jest to obowiązek realizacji Programu na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) 2014-2020
(zob. decyzja wykonawcza Komisji 2013/771/UE utworzenie „Agencji Wykonawczej ds. Małych i
Średnich Przedsiębiorstw”).
• art. 5 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2018/1725, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze.
• art. 5 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2018/1725, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
• art. 5 lit. d) Rozporządzenia (UE) 2018/1725, ponieważ osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na
przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania danych jest zapewnienie zainteresowanej opinii publicznej:
• informacji o funkcjonowaniu sieci Enterprise Europe Network
• odpowiedzi na prośby o informacje przesłane za pośrednictwem internetowych formularzy
kontaktowych

Internetowe formularze kontaktowe: dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych zbierane są
wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
Jeśli zespół wsparcia EISMEA odpowiedzialny za skrzynkę poczty e-mailowej nie jest w stanie
odpowiedzieć bezpośrednio na Twoje pytanie, to przekaże Twoją wiadomość do innego serwisu w
EISMEA lub w Komisji Europejskiej lub do organizacji z sieci Enterprise Europe Network. O tym, gdzie
zostało przekazane Twoje pytanie, zostaniesz poinformowany e-mailem. Jeśli masz jakiekolwiek
pytania dotyczące przetwarzania adresu e-mail i powiązanych danych osobowych, nie wahaj się
zawrzeć ich w swojej wiadomości.
Alerty e-mail: po wypełnieniu formularza subskrypcji alertów pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*)
są niezbędne do weryfikacji Twoich danych, abyśmy mogli założyć konto.
Ta strona służy również jako punkt dostępu do sieci, gdzie partnerzy sieci Enterprise Europe
Network i zainteresowane strony trzecie nawiązują kontakty. Za pośrednictwem strony głównej tej
witryny zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do narzędzi intranetowych i partnerskich
sieci Enterprise Europe Network. Dostęp do tych narzędzi mają tylko zarejestrowani użytkownicy
w oparciu o różne profile użytkowników.
Z zarejestrowanymi użytkownikami można również kontaktować się proaktywnie w związku z
usługami świadczonymi im przez Enterprise Europe Network.

Zebrane dane i odbiorcy danych
Gromadzone są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail są obowiązkowe dla
celów określonych powyżej.
Ponadto zbierane są następujące nieobowiązkowe dane osobowe: zdjęcie, tytuł, nazwisko
panieńskie, numer telefonu, życiorys zawodowy (o mnie), stanowisko, zakres odpowiedzialności,
umiejętności językowe, kompetencje i ekspertyza, CV, Twoje konto Linkedin/ Twitter, działania w
Sieci takie jak szkolenia, które obserwujesz lub wydarzenia, w których uczestniczysz. Mogą być one
przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej uprzedniej zgody.
Odbiorcami Twoich danych będą pracownicy EISMEA i doradcy Sieci Enterprise Europe
Network, którzy są odpowiedzialni odpowiednio za zarządzanie witryną i działalność Sieci.
Twoje dane mogą być przekazywane do organizacji będących członkami Sieci Enterprise
Europe Network we wszystkich krajach, w których jest ona obecna.
W przypadku tego przekazania obowiązują następujące środki bezpieczeństwa:
• standardowe klauzule umowne w umowach z organizacjami członkowskimi Enterprise Europe
Network
• zobowiązanie użytkowników Sieci do zaakceptowania stosowania niniejszej informacji o ochronie
danych podczas przetwarzania danych osobowych
Informacje, o których mowa, mogą być przekazywane organom odpowiedzialnym za zadania
monitorowania lub inspekcji w ramach stosowania prawa Unii (np. audyty wewnętrzne, Europejski
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF). Strony trzecie, takie jak zewnętrzni
usługodawcy, którzy podpisali umowę o świadczenie usług z EISMEA, mogą również mieć dostęp
do Twoich danych, jeśli jest to konieczne do celów określonych powyżej.

Twoje prawa
Masz prawo:
• do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, jeśli są one niedokładne
lub niekompletne
• w stosownych przypadkach masz prawo do żądania ograniczenia lub sprzeciwu wobec
przetwarzania, żądania kopii lub usunięcia Twoich danych osobowych przetwarzanych przez
administratora danych,
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Twoje żądanie skorzystania z jednego z powyższych praw zostanie rozpatrzone bez zbędnej zwłoki
i w ciągu miesiąca.
Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po złożeniu przez Ciebie żądania usunięcia konta, z
wyjątkiem danych pracowników organizacji będących członkami Enterprise Europe Network,
niezbędnych do celów audytu, które są przechowywane przez pięć lat po złożeniu wniosku o usunięcie
konta. Nazwiska uczestników wydarzeń są przechowywane przez dwa lata po zakończeniu
wydarzenia.

Pytania dotyczące ochrony danych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz je
kierować do Kierownika Działu I-02 Administratora Danych Filar SMP/COSME, za pośrednictwem
tego formularza kontaktowego.
Masz prawo zwrócić się w dowolnym momencie do inspektora ochrony danych EISMEA i
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Informacja o prawach autorskich
(c) Unia Europejska, 1995-2018
Ponowne użycie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Polityka Komisji dotycząca
ponownego wykorzystywania jest wdrażana Decyzją z dnia 12 grudnia 2011 r. – ponowne
wykorzystywanie dokumentów Komisji .
W przypadku konieczności uzyskania uprzedniej zgody na powielanie lub wykorzystanie informacji
tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itp.), taka zgoda unieważnia wyżej
wymienione ogólne zezwolenie i wyraźnie wskazuje na wszelkie ograniczenia w korzystaniu.
Ponowne wykorzystanie nie dotyczy dokumentów objętych prawami własności intelektualnej osób
trzecich.

Zastrzeżenie
Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza MŚP (EISMEA) prowadzą główną stronę
internetową Enterprise Europe Network, aby zapewnić dostęp do informacji o sieci i jej lokalnych
punktach kontaktowych. Naszym celem jest, aby te informacje były aktualne i dokładne. W
przypadku wskazania nam błędów, postaramy się je poprawić. Jednak EISMEA nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w odniesieniu do informacji na tej stronie.
Ta informacja jest:

• o charakterze ogólnym i nie ma na celu odniesienia się do konkretnych okoliczności jakiejkolwiek
konkretnej osoby fizyczna lub konkretnego podmiotu,
• niekoniecznie wyczerpująca, kompletna, dokładna lub aktualna,
• czasami połączona z zewnętrznymi stronami internetowymi, nad którymi służby Komisji nie mają
kontroli i za które Komisja nie ponosi odpowiedzialności,
• nie stanowi profesjonalnej porady prawnej (jeśli potrzebujesz konkretnej porady, zawsze
skonsultuj się z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą).
Naszym celem jest zminimalizowanie zakłóceń spowodowanych błędami technicznymi. Jednak
niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać utworzone lub uporządkowane w plikach
lub formatach, które nie są wolne od błędów i nie możemy zagwarantować, że nasze usługi nie zostaną
przerwane lub w inny sposób dotknięte takimi problemami. EISMEA nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w odniesieniu do takich problemów powstałych w wyniku korzystania z tej witryny
lub jakichkolwiek powiązanych witryn zewnętrznych.
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności EISMEA w
przypadku naruszenia jakichkolwiek wymogów określonych w obowiązującym prawie krajowym ani
wyłączenia jego odpowiedzialności w sprawach, w których nie można jej wyłączyć na mocy tego prawa.

