INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu Orange FAB
jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa (dalej Orange Polska). Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:
inspektorochronydanych@orange.com
Państwa dane będą wykorzystywane w celu:
 jeśli chcą Państwo we własnym imieniu zgłosić się do udziału w Programie Orange Fab, w
celu umożliwienia Państwu udziału w naszym Programie, w szczególności do:
o rejestracji zgłoszenia projektu w ramach naszego Programu;
o przeprowadzenia procesu preselekcji mającego na celu wybór projektów do dalszych
prac rozwojowych w ramach Programu Orange FAB;
o poinformowania o projektach wybranych w ramach preselekcji do dalszych prac
rozwojowych w ramach Programu Orange FAB;
o organizacji i prowadzenia prac rozwojowych na projektem wybranym w ramach
przeprowadzonej preselekcji;
przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rejestracji zgłoszenia, wyłonienia
projektów w ramach procesu preselekcji oraz przeprowadzenia procesu akceleracji zgodnie z
Regulaminem Programu Orange FAB (podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie i
wykonanie umowy);
 jeśli akceptują Państwo Regulamin Programu w imieniu innego podmiotu - aby zawrzeć i
wykonać umowę z tym podmiotem (podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes);
 do tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszego Programu – przez czas trwania
umowy i przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas przedawnienia roszczeń (podstawą
prawną przetwarzania danych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu);
 wykazania zgodności z prawem - przez czas, przez który może zostać nałożona na nas kara
za niewykazanie przez nas zgodności z prawem (podstawą prawną przetwarzania danych jest
realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu).
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowej, będziemy wykorzystywać podane
nam przez Państwa dane do przesyłania takiej informacji do czasu wycofania zgody.
W zgłoszeniu projektu w Programie Orange FAB należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres email.
Podanie takich danych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo
skorzystać z możliwości dokonania zgłoszenia projektu. Bez podania tych danych nie możemy
zarejestrować projektu.
Dodatkowo przetwarzamy również numer IP urządzenia, z którego łączą się Państwo z formularzem
rejestracyjnym, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu, na którym umieściliśmy
formularz zgłoszeniowy Programu Orange FAB.
Państwa dane w powyższym zakresie mogą być przekazywane do spółek z Grupy kapitałowej Orange
Polska S.A., których lista jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.orange-ir.pl/pl/thecompany/organisation, do naszych podwykonawców technicznych i IT, a także do podmiotów
współpracujących z nami przy organizacji Programu.
Przysługuje Państwu prawo do:
 żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Orange Polska,





sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez Państwa danych
przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego
podmiotu.

Dodatkowo mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingu bezpośredniego.
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz
celu przetwarzania danych.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem mogą Państwo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

