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Polityka prywatności
Data wejścia w życie: 15 października 2018 r.
Konsorcjum Partnerów VET2B („my” lub „nasz”) jest dostawcą usług elektronicznych, który prowadzi
witrynę https://www.vet2b.eu („Portal internetowy VET2B”).
Strona ta informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych
osobowych podczas korzystania z portalu internetowego VET2B oraz wyborów Użytkowników portalu
związanych z administracją tymi danymi.
Zebrane dane wykorzystujemy w celu prowadzenia i ulepszania Portalu VET2B. Korzystając z Portalu VET2B,
wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. O ile nie określono
inaczej w niniejszych Zasadach prywatności, terminy stosowane w niniejszej Polityce prywatności mają
takie samo znaczenie jak w Warunkach korzystania z platformy, dostępnych pod adresem
https://www.vet2b.eu/legal.

Administrator danych
Dostawca usług elektronicznych jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
Użytkownik posiada Konto na naszej stronie, przetwarzamy jego dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, nazwę firmy, nazwę szkoły, adres IP.
Dostawca usług elektronicznych jest również administratorem osób subskrybujących newsletter i
powiadomień e-mail.

Dane osobowe są przetwarzane:
a) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
b) zgodnie ze wdrożoną polityką prywatności;
c) w zakresie i celu koniecznym do ustalenia, ukształtowania treści Umowy, zmiany lub
wypowiedzenia jej oraz prawidłowego wykonania Usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) w zakresie i celu niezbędnym do realizacji działań prawnych (celów prawnych), a
przetwarzanie nie narusza praw i swobód osoby, której dane dotyczą;
e) w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez użytkownika zgodą, wyrażoną podczas
przykładowo zapisaniu się do newslettera.
Każdy podmiot danych (jeśli jesteśmy jego administratorem) ma prawo do dostępu do swoich danych,
poprawiania ich, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do złożenia
skargi do organu nadzorującego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Dostawcy usług
elektronicznych jest możliwy drogą mailowa pod adresem e-mail: contact@vet2b.eu
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po wypowiedzeniu Umowy lub wycofaniu
zgody na ich przetwarzanie tylko w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń sądowych, lub
jeżeli przepisy krajowe, unijne lub międzynarodowe zobowiązują nas do przetrzymania danych.
Usługodawca elektroniczny ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz pozostałe podane
przez niego dane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa (np. Organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić w wyniku wycofania zgody lub zgłoszenia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Dostawca usług elektronicznych nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż tym, które są
upoważnione na mocy obowiązującego prawa.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby przez nas upoważnione, z którymi ściśle
współpracujemy, bądź przez nas.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji
Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji w celu zapewnienia działania i ulepszenia Portalu
internetowego VET2B.

Rodzaje zbieranych danych
Dane osobowe

Użytkowników Portalu VET2B, prosimy o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać
wykorzystane do kontaktu lub identyfikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować m.in.:
● Adres e-mail;
● Numer telefonu;
● Imię i nazwisko;
● Nazwę organizacji;
● Adres, region, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto;
● Pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

Dane użytkowania
Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób portal internetowy VET2B jest udostępniany i
wykorzystywany („Dane o użytkowaniu”). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak
adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzone strony
portalu VET2B, data i godzina wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i
inne dane diagnostyczne.

Śledzone dane i pliki cookies
Używamy plików cookies i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności na portalu
internetowym VET2B i przechowywania określonych informacji.
Pliki cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy
identyfikator. Pliki cookies są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na
urządzeniu. Technologie monitorowania stosowane są również jako beacony, znaczniki i skrypty do
zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania portalu VET2B Web i jego interakcji z
użytkownikami związanymi z usługami elektronicznymi świadczonymi przez portal internetowy VET2B.

Użytkownik może nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookies lub wskazywała, kiedy plik
cookie jest wysyłany. Jeśli jednak Użytkownik nie zaakceptuje plików cookies, może nie być w stanie
korzystać z niektórych części Portalu VET2B.
Przykłady plików cookies, których używamy:

● Tymczasowe pliki cookies. Używamy plików session cookies (tymczasowe cookies) w
celu obsługi portalu internetowego VET2B.
● Pliki preference cookie (ciasteczka preferencyjne). Używamy ich, aby zapamiętać
preferencje Użytkownika i różne ustawienia.
● Pliki security cookies. Używamy ich w celach zapewnienia bezpieczeństwa.
● Statystyczne pliki cookies. Pliki cookie wykorzystywane do uzyskiwania informacji na
temat korzystania ze strony internetowej.

Wykorzystanie danych
Konsorcjum projektu VET2B wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:
● Aby zapewnić i utrzymywać Portal internetowy VET2B;
● Powiadamianie o zmianach w portalu internetowym VET2B;
● Aby umożliwić Użytkownikowi uczestnictwo w interaktywnych funkcjach portalu internetowego

VET2B;
● Aby zapewnić obsługę klienta i wsparcie;
● Aby dostarczyć analizę lub cenne informacje, w celu ulepszenia portalu internetowego VET2B;
● Aby monitorować korzystanie z portalu internetowego VET2B;
● Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych.

Transfer danych
● Dane Użytkownika w tym dane osobowe, mogą być przesyłane do Portugalii, Francji, Stanów

Zjednoczonych i Kanady na komputerach znajdujących się poza regionem, krajem Użytkownika lub
inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów
obowiązujących w danej jurysdykcji.
● Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać nam informacje, musi pamiętać, że przekazujemy dane,
w tym Dane Osobowe, do krajów stron trzecich - Dostawcy usług elektronicznych i są one tam
przetwarzane.
● Zgoda Użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich
informacji, oznacza zgodę na ich przeniesienie.
● Konsorcjum Projektu VET2B podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane
Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a
żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że
istnieją odpowiednie kontrole, w tym zabezpieczenia danych Użytkownika i innych danych
osobowych.

Ujawnianie danych
Wymogi prawne
Partner Konsorcjum VET2B może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:
● Aby spełnić prawne zobowiązanie;
● Aby chronić i bronić praw lub własności konsorcjum partnerów VET2B
● Aby zapobiegać, lub zbadać możliwe wykroczenia w związku z portalem internetowym VET2B;
● W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Portalu VET2B lub społeczeństwa;
● Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet
lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się
wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Danych Osobowych Użytkownika, nie możemy
zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Dostawcy usług elektronicznych
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie, w celu ułatwienia użytkowania portalu internetowego VET2B
(„Dostawcy usług elektronicznych”), świadczyć usługi w naszym imieniu, wykonywać usługi związane z
Usługą lub pomagać nam w analizie wykorzystania platformy internetowej VET2B.
Te osoby trzecie mają dostęp do Danych Osobowych Użytkownika wyłącznie w celu wykonania tych zadań
w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Usługi mailingowe
● Mailchimp
Mailchimp to platforma do automatyzacji marketingu i usługa e-mail marketingu. Platforma jest
nazwą handlową operatora, amerykańskiej firmy Rocket Science Group.
Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności w Mailchimp, odwiedź
stronę internetową Mailchimp Privacy & Terms: https://mailchimp.com/legal/

● Campayn
Campayn to usługa e-mail marketingu. Platformą zarządza jej operator, kanadyjska firma Campayn,
z siedzibą w Toronto.
Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności w Campayn, odwiedź stronę
internetową Campayn poświęconą prywatności i warunkom: https://www.campayn.com/legal

Analityka
Możemy używać zewnętrznych dostawców usług elektronicznych do monitorowania i analizowania
korzystania z portalu VET2B.

● Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na witrynie.
Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania użytkowania portalu VET2B. Te dane są
udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i
personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Użytkownik może zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w portalu internetowym VET2B Google
Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu
przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat aktywności
odwiedzin.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę
internetową Polityki prywatności i warunków Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Linki do innych stron
Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link
osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na jego stronę. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki
prywatności każdej odwiedzanej witryny.
Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub
usług stron trzecich.

Prywatność dzieci
Portal internetowy VET2B nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat ("Dzieci").
Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub
opiekunem i wiesz, że Twoje Dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się,
że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia
tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Użytkowników powiadomimy o
wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Użytkowników powiadomimy e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem na platformie internetowej
VET2B, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na początku niniejszej
Polityki prywatności.
Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian.
Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:
● E-mailem: cotact@vet2b.eu

