POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych:
www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji
Uczestników oraz Systemu wypełniania Ankiet.
Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz dba o ochronę danych osobowych,
w związku z czym stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji
w prywatność Użytkownika osób trzecich. Celem wprowadzonego systemu rejestracji jest
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Użytkownikowi korzystającemu z usług i odwiedzającego
stronę internetową Administratora. Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania treści Serwisu.
§1
[Postanowienia ogólne]
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniu
w następujący sposób:
1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
2. poprzez zapisywanie w Urządzeniach tzw. "ciasteczek" (pliki Cookies).
§2
[Definicje]
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1) Administrator – Prawo dla Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-158,
przy ul. Małachowskiego 64, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000380083, REGON
10104989600000, NIP 728-276-92-63, o kapitale zakładowym w wysokości
5.000,00 złotych, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje
i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika;
2) Ankieta – elektroniczny formularz zawierający pytania ankietowe dotyczące
obowiązującego w kraju Użytkownika stanu prawnego i stanu faktycznego;
3) Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta
z Serwisu;
4) Formularz zapytań – elektroniczny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający
Użytkownikowi skontaktowanie się z Administratorem,
5) Forum – 3-dniową międzynarodową konferencję naukową „Forum dla Wolności

i Rozwoju” organizowaną przez Prawo dla Rozwoju sp. z o.o.,
6) Konto Użytkownika – udostępniany przez Administratora indywidualny, edytowalny
profil Użytkownika umożliwiający wypełnienie Ankiety, na którym są zbierane
i udostępniane Użytkownikowi jego dane osobowe oraz inne informacje dotyczące usług
świadczonych Użytkownikowi;
7) Newsletter – biuletyn elektroniczny rozsyłany za pomocą wiadomości e-mail
do Użytkownika, zawierający informacje związane z treściami, których dotyczy Serwis;
8) Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu przez Użytkownika formularza
dostępnego w Serwisie i przesłania go do Administratora;
9) Serwis – strona internetowa lub aplikacje działające w domenie www.law4growth.com
i www.law4growth.conrego.pl;
10) System wypełniania Ankiet – system informatyczny, w którym Użytkownik wypełnia
Ankiety na potrzeby Forum za pośrednictwem Konta Użytkownika;
11) Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
w tym osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z Serwisu w celu dokonania rejestracji na Forum;
12) Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu;
13) Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym może być zawarta umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Uczestnik.
§3
[Rejestracja danych osobowych podanych dobrowolnie i sposób ich wykorzystania]
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2. Administrator dokonuje rejestracji danych osobowych następujących rodzajów:
1) rejestracja danych do Systemu wypełniania Ankiet,
2) rejestracja Uczestników Forum,
3) rejestracja danych do Newslettera,
4) rejestracja danych identyfikujących osobę wypełniającą formularz zapytań.
3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie
wymaganych danych osobowych.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnej
rejestracji, tj.:

a) w przypadku rejestracji danych do Systemu wypełniania Ankiet – dane podane
w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu uzyskania dostępu do
Ankiety, przyporządkowania Ankiety do konkretnego Użytkownika;
b) w przypadku rejestracji Uczestników Forum – dane podane w formularzu
rejestracyjnym przetwarzane są w celu zarejestrowania Uczestnika na Forum, tj.
zapewniania mu wstępu na Forum i przesłania mu drogą elektroniczną (emailem) potwierdzenia dokonania rejestracji, a także – jeżeli Uczestnik wyraził
na to zgodę – w celach marketingowych; w celu zebrania danych i przekazania
ich Administratorowi dane są przekazywane właścicielowi systemu rejestracji,
przedsiębiorcy CONREGO (Tomasz Chrościechowski prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą CONREGO Tomasz Chrościechowski); dane nie będą
wykorzystywane w żadnym innym celu; podanie danych jest obowiązkowe i jest
warunkiem koniecznym rejestracji.
c) w przypadku rejestracji danych do Newslettera – dane podane w formularzu
rejestracyjnym przetwarzane są w celu wysyłania wiadomości e-mail
z informacjami o Forum i mogą być w tym celu przekazane zewnętrznemu
podmiotowi obsługującemu proces wysyłania wiadomości w ramach Newslettera
(FreshMail); zarejestrowanie się do Newslettera (wypełnienie formularza)
oznacza również możliwość wykorzystania podanych danych do wysyłania
zamówionych materiałów promocyjnych/marketingowych; chroniąc prywatność
Użytkownika, Administrator udostępnia możliwość rezygnacji z otrzymywania
takich wiadomości;
d) w przypadku rejestracji danych identyfikujących osobę wypełniającą formularz
zapytań – dane podane w formularzu zapytań służą udzieleniu odpowiedzi
na zadane pytanie.
3. W formularzu rejestracyjnym do Systemu wypełniania Ankiet należy podać dane
osobowe, takie jak: imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, adres Użytkownika (w tym:
ulicę, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail oraz numer
telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Użytkownikiem.
4. W formularzu rejestracji Uczestników Forum należy podać:
a) dane osobiste: imię, nazwisko, kraj pochodzenia, zajmowane stanowisko, adres
e-mail, numer telefonu, krótką informację wskazującą dlaczego Uczestnik
zdecydował się wziąć udział w Forum;
b) dane organizacji, którą reprezentuje Uczestnik: nazwę i adres (ulicę, numer
budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

5. W formularzu rejestracyjnym do Newslettera należy podać adres e-mail.
6. W formularzu zapytań należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail i państwo, z którego
pochodzi Użytkownik.
7. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Administratora danych
osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
§4
[Pliki Cookies]
1. Innym sposobem zbierania przez Administratora informacji o Użytkowniku jest stosowanie
plików Cookies.
2. Pliki Cookies zbierane są przez Administratora w celu ustalenia informacji (treści)
poszukiwanych przez Użytkowników w Serwisie, a także w celu dostosowania zawartości
Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz w celu optymalizacji korzystania
z Serwisu, w szczególności poprzez umożliwienie rozpoznania Urządzenia stosowanego
przez Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej.
3. Ponadto, pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celach:
1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
2) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:
1) „sesyjne” (session Cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są
w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
2) „stałe” (persistent Cookies) – pliki Cookies, które przechowywane są w Urządzeniu
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Pliki Cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu. W żaden sposób
nie niszczą systemu w Urządzeniach Użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania
Urządzeń, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniach
Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych Urządzeniach. Pliki Cookies
nie służą identyfikacji konkretnego Użytkownika – na ich podstawie Administrator
nie ustala tożsamości Użytkownika.
6. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików Cookies na jego Urządzeniu.
W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce

internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne w Serwisie.
7. Informacje zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania Użytkowników
w Serwisie, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji
zawartości Serwisów.
§5
[Przechowywanie i zabezpieczenie danych]
1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w czasie korzystania z Serwisu
oraz po tym czasie w zakresie niezbędnym do zapewniania Użytkownikowi uczestnictwa
w Forum.
2. Za zgodą Użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu
bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora.
3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie
przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
4. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe, są szyfrowane przed
transmisją od Użytkownika.
5. Administrator nie sprzedaje danych osobowych dotyczących Użytkowników Serwisów
osobom trzecim. Może wykorzystywać gromadzone informacje w celu kontaktu
z Użytkownikami.
6. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
§6
[Odpowiedzialność Użytkownika]
1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
swojego Konta Użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania hasła do Konta Użytkownika
w sposób

bezpieczny
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nieudostępniania

go

osobom

trzecim. W przypadku

wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach
internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania
z komputera prywatnego w domu Użytkownika, Użytkownik powinien wylogować

się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych
informacji i danych osobowych.
3. Zabrania się Użytkownikowi dostarczania do Serwisu treści bezprawnych.
§7
[Zmiana danych osobowych]
1. Zalogowany w systemie Użytkownik może, z zastrzeżeniem ust. 2, edytować
wprowadzone wcześniej dane na swoim Koncie Użytkownika.
2. Dane podane przez Uczestnika w formularzu rejestracji Uczestników Forum mogą być
zmienione jedynie poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem poprzez adres:
biuro@law4growth.com. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub
usunąć.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekty
oraz aktualizacji danych w drodze komunikacji elektronicznej z Administratorem
lub poprzez edycję danych Konta Użytkownika,
2) żądania czasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania danych osobowych
lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
3) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną
się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w dowolnym momencie poprzez
wykorzystanie odpowiedniej funkcji w Serwisie lub poprzez bezpośredni kontakt
z Administratorem.
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do usunięcia danych osobowych Użytkownika w terminie 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.
§8
[Odnośniki do stron zewnętrznych]
Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych, zewnętrznych stron internetowych,
utrzymywanych przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za treści, produkty lub usługi oferowane na zewnętrznych stronach internetowych.
Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych danych osobowych, które
są zbierane przez strony internetowe zarządzane przez podmioty trzecie.

§9
[Zmiany Polityki Prywatności]
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie
nowej Polityki Prywatności Serwisu. Zmiana Polityki Prywatności obowiązuje od chwili
jej umieszczenia na stronie internetowej.
§ 10
[Kontakt z Administratorem]
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Polityki Prywatności prosimy
o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@law4growth.com.

