
                     

 

Polityka Prywatności 4scienceinstitute.org 

 

 
Informacje podstawowe 

 

Administratorem danych osobowych jest 4 Science Institute sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-673) pod adresem Konstruktorska 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. 
Warszawy, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000944294. W sprawach Państwa danych osobowych prosimy o kontaktowanie się z 
Administratorem za pomocą komunikacji elektronicznej, wysyłając pisma na adres 
administratora: ado@4scienceinstitute.org. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane 
osobowe były przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
 
 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o podmiotach, które przetwarzają dane osobowe i 

odbiorcach danych osobowych. Opisuje jakie dane osobowe, w jakim celu i w jakim okresie są 

przetwarzane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe przetwarza 

Administrator. 

 
 

Jak przetwarzamy dane osobowe 
 

Dane osobowe przetwarzane są drogą elektroniczną i przechowywane na serwerach 

wyspecjalizowanych podmiotów. Niektóre dane przetwarzane są za pomocą narzędzi 

elektronicznych takich jak poczta e-mail, przechowywane w zabezpieczonej chmurze. Część 

danych osobowych, związanych z obsługą umów w tym płatności może być przechowywana 

w formie papierowej. Dane osobowe przetwarzane są przez podmioty na podstawie umów 

powierzenia. Podmioty te są także zobowiązane do stosowania środków ochrony danych 

osobowych. Dane w chmurze przetwarza firma: home.pl S.A. 

 
 

Skąd mamy dane osobowe 
 

Dane osobowe w serwisie 4scienceinstitute.org są podawane bezpośrednio przez 

użytkowników serwisu podczas rejestracji do serwisu, uzupełniania danych, rejestracji 

użytkowników do konkursów i innych programów. Dane osobowe mogą także pochodzić ze 

źródeł publicznie dostępnych, a także od pracodawców lub uczelni wyższych, jeżeli użytkownik 

wyraził tym podmiotom swoją zgodę na przekazanie nam jego danych osobowych. 
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Co zawierają dane osobowe 
 

Dane osobowe zawierają informacje takie, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

jeżeli zostanie przekazany, nazwa uczelni i wydziału, na którym studiował użytkownik, tytuł 

naukowy, nazwa pracodawcy i zajmowane stanowisko. Użytkownicy biorący udział w 

konkursach przekazują także informacje o pracach dyplomowych, które są oceniane przez 

komisje konkursowe. Dane o pracach użytkowników i ocenie ich prac są również są 

przedmiotem przetwarzania. Niektórzy użytkownicy będą także proszeni o przekazanie adresu 

zamieszkania lub korespondencyjnego, pod który mogą być wysłane nagrody rzeczowe i 

dyplomy. Na potrzeby działania serwisu i programów, dane osobowe mogą być szeregowane, 

grupowane i oznaczane, to znaczy dane osobowe użytkowników mogą być profilowane. 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób wyłącznie automatyczny, w tym 

wyłącznie poprzez profilowanie. 

 
 

Komu przekazujemy dane i jak długo są przetwarzane 
 

Odbiorcą danych osobowych mogą być inni użytkownicy serwisu. Jeżeli użytkownik serwisu 

bierze udział w konkursie, dane osobowe będą udostępnione innym użytkownikom, w tym 

współautorom, promotorom pracy dyplomowej, użytkownikom którzy oceniają prace, 

organizują konkurs lub pomagają w jego przeprowadzeniu. Odbiorcami danych osobowych są 

także firmy, które sponsorują nagrody, a także organizacje nadające konkursowi patronat. 

Konieczne jest także przekazanie danych osobowych do firm realizujących usługi dla 

organizatora, np. firmom wysyłającym nagrody zwycięzcom konkursu. Dane osobowe 

użytkowników, którzy współorganizują konkurs i mają na przykład role członka komisji 

konkursowej, koordynatora konkursu przekazywane są w celu realizacji konkursu innym 

użytkownikom o podobnych rolach w konkursach. Dane użytkowników niezbędne są do 

realizacji umowy, przetwarzane są przez do czasu ustania umowy pomiędzy użytkownikiem a 

Administratorem, na podstawie zapisów RODO art. 6 ust. 1 lit. b. 

Dane osobowe zwycięzców konkursów oraz promotorów zwycięskich prac będą udostępniane 

w postaci list laureatów i osób wyróżnionych na stronie Internetowej Organizatora, mogą być 

dostępne na stronach Internetowych lub w serwisach informacyjnych lub społecznościowych 

organizacji patronackich konkursów oraz firm sponsorujących nagrody. 

Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie ich danych osobowych firmom w 

celu kontaktów z ewentualnym zapytaniem o zatrudnienie, udostępniane są pracownikom 

tych firm, w tym rekruterom lub osobom odpowiedzialnym za zatrudnianie w tych firmach. 

Zgodę na takie udostępnianie każdy użytkownik może wycofać w dowolnym momencie. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest RODO art. 6, ust. 1 lit. a. 

Partnerami serwisu w realizowanych projektach, w tym konkursów, są firmy polskie i 



                     

 

międzynarodowe. W celu realizacji umowy zawartej przez użytkownika i Administratora dane 

osobowe użytkowników mogą być udostępniane organizacjom międzynarodowym i krajom 

trzecim. Przekazywanie tych danych następuje na podstawie decyzji stwierdzającej 

odpowiedni stopień ochrony t.j. RODO art. 45, lub na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, 

RODO art. 46 lub w przypadku ich braku na podstawie udzielonej zgody użytkownika serwisu, 

tj na podstawie RODO art. 49. 

Organizacja wydarzeń publicznych, takich jak wykłady czy Gala Finałowa Konkursu może 

wymagać rejestracji użytkowników lub prelegentów. W takim przypadku dane osobowe są 

przetwarzane w celu organizacji gali przez podmioty udostępniające usługi i narzędzia 

niezbędne do organizacji tych wydarzeń, na przykład przez firmy udostępniające 

funkcjonalność spotkań i konferencji w Internecie. Dane przetwarzane są w okresie 

niezbędnym do organizacji takich wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

RODO, art. 6 ust.1 lit. f. 

Dane osobowe w wyżej opisanych sytuacjach mogą być przetwarzane poza okresami 

podanymi powyżej jedynie w sytuacjach wymaganych odrębnymi przepisami prawa na 

podstawie RODO art.6 ust.1 lit c., na przykład w celu dokonania rozliczeń podatkowych. 

Administrator przetwarza dane w celu ich archiwizacji na podstawie zapisów RODO art. 6. Ust. 

1 lit f. 

 
 

Prawa Użytkowników 
 

Podanie danych osobowych przez użytkownika serwisu jest dobrowolne i jednocześnie 

konieczne do realizacji usługi. Zarejestrowani użytkownicy, których dane przetwarza 

Administrator mają prawo do dostępu do swoich treści danych. Mają także prawo do 

sprostowania tych treści, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe. Mają prawo do żądania 

usunięcia swoich danych przez Administratora, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z przepisów prawa. Osoba, która żąda usunięcia swoich danych 

osobowych i której dane Administrator usunie, tym samym odstępuje od zawartej z 

Administratorem umowy, a jej konto zostanie usunięte i nie będzie mogła korzystać z usług 

serwisu. Użytkownicy mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, ich przeniesienia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

Osoby, które chcą realizować swoje prawa w wyżej opisanym zakresie prosimy o 

kontaktowanie się z Administratorem pod adres mailowy wskazany na wstępie. Osoby, które 

uważają, że ich prawa zostały naruszone mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 


