Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w
Szczecinie pl. Kilińskiego 3, tel. 91 42 10 322, e-mail: mlodziez@wzp.pl, który prowadzi
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Do wypełnienia naszego celu, którym jest integracja Polski z Unią Europejską. Dlatego
organizujemy różnorodne projekty, jak np. lekcje europejskie, konsultacje, spotkania i
warsztaty promujące Unię Europejską. Odpowiadamy na pytania zadane osobiście,
mailowo, telefonicznie oraz za pomocą formularza kontaktowego, staramy się pomóc
rozwiązać problemy i wątpliwości w zakresie prawodawstwa europejskiego, funduszy
europejskich, możliwości uzyskania pracy, odbycia studiów, stypendium czy wolontariatu w
państwach członkowskich i w każdym innym zakresie związanym z Unią Europejską. Aby
wywiązać się z tych zadań i umożliwić Ci udział w tych wydarzeniach i ich sprawny
przebieg potrzebujemy Twoich danych.
Ponadto możemy Cię poprosić o zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku jeśli
podczas projektu robimy zdjęcia lub kręcimy filmy, które wykorzystujemy do
udokumentowania wydarzenia na stronie internetowej, Facebook-u czy materiałach
drukowanych. Możesz nie wyrazić na to zgody, a jeśli jej udzieliłeś, możesz cofnąć ją w
każdym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na czynności, które wykonaliśmy
przed cofnięciem Twojej zgody.
Czy przekazujemy komuś Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji
wydarzenia lub będących współorganizatorami projektów i innym uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie wizerunku i zamieścimy zdjęcia i filmy z
wydarzenia na naszym fanpage’u Twoje dane mogą zostać przekazane do państwa
trzeciego za pośrednictwem portalu Facebook.
Ile czasu przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz przez okres
niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Sekretariat, na mocy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Jakie masz prawa wynikające z RODO?
W każdym czasie możesz:
a) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądać sprostowania swoich danych,
c) żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia przez Sekretariat ds.
Młodzieży Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin . Jeżeli nie
zechcesz podać nam swoich danych nie będziemy mogli zapewnić Ci uczestnictwa w
naszych projektach. Nie dotyczy to imprez otwartych, które dostępne są dla wszystkich
chętnych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w naszych systemach komputerowych, jednak
nie będziemy na ich podstawie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany.
Z kim możesz się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych?
W Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych - Agata Banc. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod
adresem e-mail: iod@sdsm.szczecin.pl lub w siedzibie Sekretariatu.

Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są
m. in. w celu tworzenia statystyk.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Serwis europedirect-szczecin.eu korzysta z Google Analytics w celu tworzenia statystyk.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google Analytics pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywanych w statystykach.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3wcookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d)
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)
Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)
Firefox
(https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek)
Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
Logi serwera
Serwis realizuje również funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
home.pl S.A.,funkcjonującego pod adresem home.pl. Informacje o niektórych
zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są
wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
1) czas nadejścia zapytania,
2) czas wysłania odpowiedzi,
3) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6) informacje o przeglądarce użytkownika,
7) informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są
wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

