Polish version
– for English scroll down

Polityka prywatności
Angażując się w nasze działania (m.in. aplikując do programu, uczestnicząc w programie jako
juror/mentor/trener/startup lub partner czy biorąc udział w naszych wydarzeniach), powierzasz nam
swoje dane.
Polityka prywatności służy wyjaśnieniu jakie dane zbieramy, kto i jak je wykorzystuje oraz jakie prawa
przysługują Ci w związku z tym. Poniżej informacje, które pozwolą Ci zrozumieć jak działamy w tym
zakresie.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które podajesz nam np. w ramach formularzy i okien dostępnych na naszej stronie
internetowej lub platformie rekrutacyjnej, dane jakie podajesz nam uczestnicząc w programie
akceleracji lub nawiązując z nami współpracę. Są to dane niezbędne do realizacji programów
akceleracji, organizacji wydarzeń czy udzielenia Ci odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
Zakres danych przetwarzanych w naszych poszczególnych działaniach może się różnić – rejestrując się
na nasze wydarzenie podasz nam imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu, natomiast
aplikując do programu poinformujesz nas także o swoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem Twoich danych jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – operator
programów akceleracji dla startupów, takich jak MIT Enterprise Forum Central Eastern Europe (MIT EF
CEE) czy Bridge to MassChallenge Warsaw. Siedziba Fundacji znajduje się w HubHub al. Jerozolimskie
93, 02-001 Warszawa. Możesz się z nami kontaktować pod adresem email: gdpr-rodo@fpt.org.pl, lub
telefonicznie: +48 570 084 060.
Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych mogą być także MIT
Enterprise Forum – administrator platformy na której rekrutujemy i oceniamy startupy, oraz część
naszych zaufanych partnerów – tj. organizacje, z którymi współpracujemy, jako oficjalnymi partnerami
programu oraz organizacje partnerskie, w zależności od formuły współpracy z danym partnerem. Lista
Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej.
Zaufani Partnerzy
Nazwa
Adamed
Agritech Hub
Coca-Cola
Sabre
PZU
Link4
MCX

Link do strony zaufanego partnera
https://adamed.com.pl/
http://agritechhub.pl/
https://pl.coca-colahellenic.com/pl/
https://www.sabre.com/
https://www.pzu.pl/
https://www.link4.pl/
https://www.mcx.pl/
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MDI
VETASI
HubHub
Nationale Nederlanden
Sollers
TVN S.A.
ValueTech
CVC Capital Partners
ARAW
WPT
EIT+
Stowarzyszenie Top500 Innovators
Wardyński i Wspólnicy
Olesiński i Wspólnicy
EU Patent
Hasik, Rheims i Partnerzy
Extended DISC
Sandler Training
Novismo
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości
Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców
Prawnych
Dassault Systemes

www.mdienergia.pl
https://www.vetasi.com/pl
https://www.hubhub.com/pl/
https://www.nn.pl/
https://sollers.eu/pl/
https://www.tvn.pl/
https://www.valuetech.pl/
http://www.cvc.com/
http://araw.pl/
http://www.technologpark.pl/
http://www.eitplus.pl/
http://www.top500innovators.org/
http://www.wardynski.com.pl/
http://olesinski.com/
http://eupatent.pl/
http://www.hwplegal.pl/
http://extendeddisc.com.pl/
http://www.sandler-pl.com/
http://novismo.com/
https://www.fnp.org.pl/
http://www.sooipp.org.pl/
koniecznywierzbicki.pl
www.dassault.fr

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez
jaki okres będą przetwarzane?
Cel przetwarzania
Udzielanie odpowiedzi na zapytania
przesłane mailowo lub za pośrednictwem
formularzy dostępnych na stronie www.
Organizacja wydarzeń dla ekosystemu
startupów
Realizacja kampanii informacyjnych, w tym
w szczególności zaproszenia na wydarzenia
oraz przesyłanie informacji o nowinkach ze
świata startupów i nowych technologii oraz
naszych działaniach.
Realizacja programów akceleracji, w
szczególności w zakresie etapu oceny i
selekcji startupów
Realizacja programów akceleracji, w
szczególności w zakresie prowadzonych
warsztatów, współpracy z partnerami
programu oraz programu mentoringowego

Podstawa prawna
Okres przetwarzania
Np. 6 ust. 1 lit. A) – Do czasu wycofania
dobrowolna zgoda
zgody
Np. 6 ust. 1 lit. A) – Do czasu
dobrowolna zgoda
zgody
Np. 6 ust. 1 lit. A) – Do czasu
dobrowolna zgoda
zgody

wycofania

Np. 6 ust. 1 lit. A) – Do czasu
dobrowolna zgoda
zgody

wycofania

wycofania

Np. 6 ust. 1 lit. B) – Do czasu wygaśnięcia
realizacja
zobowiązań danej umowy
umownych
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Realizacja umów z partnerami
organizacjami partnerskimi

i Np. 6 ust. 1 lit. B) – Do czasu wygaśnięcia
realizacja
zobowiązań danej umowy
umownych

Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych, oznaczonych jako niezbędne
do świadczenia danej usługi uniemożliwi jej świadczenie.

Czy możesz wycofać swoją zgodę po jej wyrażeniu?
W każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora. Pierwszą grupą takich podmiotów są nasi podwykonawcy – np. dostawcy usług IT,
agencje marketingowe np. Druga grupa to osoby, z którymi współpracujemy w ramach programów
akceleracji – jurorzy, mentorzy i trenerzy. Trzecia grupa, to tzw. Zaufani partnerzy – część naszych
oficjalnych partnerów i organizacji współpracujących będzie jedynie przetwarzała dane na nasze
zlecenie, nie pełniąc roli administratora. Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora i w zakresie niezbędnym
do realizacji danej umowy, np. przeprowadzenia warsztatów w trakcie programu akceleracji.
Twoje dane mogą być również przedstawione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na
odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Czy Twoje dane wyślemy poza EOG?
Twoje dane mogą być, tylko w niektórych przypadkach, przekazywane do odbiorców z państw trzecich
tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeśli juror, który będzie oceniał Twoją
aplikację pochodzi z państwa trzeciego lub w przypadku aplikacji zarejestrowanych na platformie MIT
Enterprise Forum. W takim wypadku Twoje dane będą przesyłane w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule ochrony danych dotyczące przekazywania
danych osobowych do państw trzecich przyjętych przez Komisję Europejską zawartych w decyzji
Komisji 2004/915/WE z 27.12.2004 zmieniającej decyzję 2001/497/WE.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
•
•
•
•
•

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
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Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych
praw:
•

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są
niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
•

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, pod adresem
gdpr-rodo@fpt.org.pl

Czy możesz skarżyć przetwarzanie Twoich danych?
W każdym czasie przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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English version

Privacy policy
By getting involved in our activities (eg. Applying to the acceleration program, participating in the
program as a judge/mentor/expert/startup or a partner, or taking part in our events), you provide us
with your personal data.
Our privacy policy explains how we gather your data, who and why processes it and what are your
rights in that matter. Please, find the key information, that will allow you to understand how it works.

What data do we process?
We process data that you provide us, when using the forms on our website or recruitment platform,
when you register for an event or when you start cooperating with us within the program. The data
are indispensable to execute the program, organise the event or respond your inquiries. The scope of
data we process differs depending on the purpose – when you register for an event you provide us
with your name, surname, email address and phone number, but when you apply to the program you
inform us also about your professional experience and education.

Who is the data controller?
We – the Foundation for Technology Entrepreneurship, the operator of MIT Enterprise Forum Central
Eastern Europe and Bridge to MassChallenge Warsaw programs, are your data controller. We are
established in Warsaw, Poland at HubHub, al. Jerozolimskie 93. 02-001 Warsaw. You can contact us by
email: gdpr-rodo@fpt.org.pl, or by phone: +48 570 084 060.
Furthermore, according to current regulations, other entities might be considered the data controller
– MIT Enterprise Forum, the administrator of our startup recruitment and selection platform or some
of our trusted partners (organisations with which we cooperate, as official program partners and
partner organisations).
Here is the list of our Trusted Partners
Nazwa
Adamed
Agritech Hub
Coca-Cola
Sabre
PZU
Link4
MCX
MDI
VETASI
HubHub
Nationale Nederlanden
Sollers
TVN S.A.

Link do strony zaufanego partnera
https://adamed.com.pl/
http://agritechhub.pl/
https://pl.coca-colahellenic.com/pl/
https://www.sabre.com/
https://www.pzu.pl/
https://www.link4.pl/
https://www.mcx.pl/
www.mdienergia.pl
https://www.vetasi.com/pl
https://www.hubhub.com/pl/
https://www.nn.pl/
https://sollers.eu/pl/
https://www.tvn.pl/
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ValueTech
CVC Capital Partners
ARAW
WPT
EIT+
Stowarzyszenie Top500 Innovators
Wardyński i Wspólnicy
Olesiński i Wspólnicy
EU Patent
Hasik, Rheims i Partnerzy
Extended DISC
Sandler Training
Novismo
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości
Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców
Prawnych
Dassault Systemes

https://www.valuetech.pl/
http://www.cvc.com/
http://araw.pl/
http://www.technologpark.pl/
http://www.eitplus.pl/
http://www.top500innovators.org/
http://www.wardynski.com.pl/
http://olesinski.com/
http://eupatent.pl/
http://www.hwplegal.pl/
http://extendeddisc.com.pl/
http://www.sandler-pl.com/
http://novismo.com/
https://www.fnp.org.pl/
http://www.sooipp.org.pl/
koniecznywierzbicki.pl
www.dassault.fr

What are the purposes and legal basis for the data processing and how long will it be
processed?
Purpose
Legal basis
Providing response to inquiries sent via Article 6.1.a) – consent
email or online forms, availabe on the
website
Event organisation for startup ecosystem
Article 6.1.a) – consent
Informational campaigns, in particular
sending out event invitations and updates
about the startup ecosystem.
Acceleration program execution, in
particular evaluation and selection phase
Acceleration program execution, in
particular participation in the workshops,
cooperation with the partners and working
with the mentors
Contracts with partners and partner
organisations

Article 6.1.a) – consent

Processing period
Until consent
withdrawal
Until consent
withdrawal
Until consent
withdrawal

Article 6.1.a) – consent

Until consent
withdrawal
Article 6.1.b) – contract Untill contract
provisions
expiration date

Article 6.1.b) – contract Untill contract
provisions
expiration date

Is it obligatory to provide data?
Providing data is voluntary, however failure to submit data marked as necessary to provide the
service, will prevent us from providing the service.
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Is it possible to wthdraw a consent?
You have the right to withdraw your consent any time – this will not influence the legal compliance of
the processing conducted prior to the consent withdrawal.

Who will have access to the data?
According to the law, we can pass your data to entities, that process the data only for the purposes
indicated by us. Such entities include our subcontractors – eg. IT providers, marketing agency. Second
group that might have access to it, are people with whom we cooperate within our acceleration
programs – judges, mentors, experts. Third group are our trusted partners – part of them will only
process your data, eg. in order to conduct the workshops. We may also pass you data to entities eligible
to have access to it, based on law, for example courts.

Will we send your data outside the EEA?
Your data might be, only in certain cases, sent to entities from third countries – countries located
outside the European Economic Area. It might happen when you register your application on the MIT
Enterprise Forum platform or when a foreign judge evaluates your application. In such case your data
will be sent, on the basis of appropriate legal safeguards, which are standard data protection clauses
regarding the transfer of personal data to third countries adopted by the European Commission in
Commission Decision 2004/915/EC of 27.12.2004 amending Decision 2001/497/EC.

What are your legal rights towards your data?
Any time you can exercise your:
•
•
•
•
•

right to access your data,
right of rectification or erasure of personal data,
right of restriction of processing of personal data,
right to object to processing,
right to data portability.

If you wish to exercise your rights, please contact us at the gdpr-rodo@fpt.org.pl.

Can you lodge a complaint?
Any time you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority (President of the Office
for Personal Data Protection).

Will your data be processed in automated way?
Your data will not be processed in an automated way and will not undergo profiling.
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