
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

PROGRAM STARTUP CITY ZABRZE  
 STRATEGIA TWORZENIA EKOSYSTEMU STARTUPÓW W ZABRZU  

Z OBSZARÓW MEDYCYNY I POKREWNYCH 

Kto jest Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści          
się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7. 

Jak się skontaktować 
z Administratorem, żeby uzyskać 
więcej informacji o przetwarzaniu 
Pani/Pana danych osobowych? 

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych          
osobowych, w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl, 
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00, 
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7              

z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Jak się skontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych? W Urzędzie Miejskim w Zabrzu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się             

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący         
sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl, 
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00, 
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich            

nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z Pani/Pana udziałem  
w wydarzeniach organizowanych w ramach programu Startup City Zabrze w celu realizacji strategii             
tworzenia ekosystemu startupów w Zabrzu, w szczególności do działań związanych ze zbieraniem            
informacji zwrotnej, kojarzeniem zespołów zajmujących się startupami i technologiami, czy tez           
komercjalizacją tychże technologii. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj., zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych.  

Udział w wydarzeniach realizowanych w ramach programu Startup City Zabrze jest równoznaczny  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących w nich udział, w tym              
również w zakresie wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń w postaci zdjęć i filmów. Wobec tego              
traktujemy Pani/Pana zachowanie (udział w spotkaniu) jako wyraźne działanie potwierdzające, że           
wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb                 
organizacji i promocji ww. wydarzenia i przyszłych wydarzeń w ramach programu Startup City            
Zabrze, w tym także za pośrednictwem kanałów komunikacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu (jak np.:              
media społecznościowe, strony www, prezentacje na konferencjach w których Urząd Miejski w            
Zabrzu będzie przedstawiał program Startup City Zabrze oraz realizację strategii rozwoju           
ekosystemu startupów w mieście. 

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych? 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi,  

to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT.              

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie Zintegrowanego System Wspomagania Zarządzania         

Miastem OTAGO, w którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, jest Asseco Data Systems            

S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi          

na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska           

lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione            

członkom Rady ds. Ekosystemu Startupowego przy Prezydencie Miasta, partnerom Programu          

Startup City Zabrze  

i spotkań Medtech Meetup, Miejskim Jednostkom Organizacyjnym w Zabrzu oraz spółkom prawa            

handlowego z udziałem Miasta Zabrze zaangażowanym w realizację Strategii oraz interesariuszom          

ekosystemu rozwoju startupów w Zabrzu. 

Jak długo przechowujemy 
Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,  
dla którego zostały zebrane, a w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane będą na podstawie              
odrębnej zgody, również do czasu jej wycofania. 

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane             
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim  
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych           
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów            
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
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Jakie masz uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 
przetwarzanych danych? 

adach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania          

od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych, 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) przenoszenia swoich danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się w sposób           

zautomatyzowany, 
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a ponadto, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnej             
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym                
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano            
na podstawie zgody przez jej cofnięciem. 

Czy przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych przez 
Administratora? 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie           
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,           
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,               
00-193 Warszawa. 

Czy musi Pani/Pan podać nam 
swoje dane osobowe? 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w spotkaniu             
MedTech Meetup oraz zarejestrowania Pani/Pana uczestnictwa w ramach realizowanego programu          
Startup City Zabrze, w celu budowy ekosystemu startupowego, skomunikowania i koordynacji           
współpracy pomiędzy interesariuszami ekosystemu rozwoju startupów oraz organizacji regularnych         
wydarzeń społecznościowych z udziałem środowiska startupów, biznesu, akademickiego,        
naukowego, a także innych zainteresowanych tematyką startupów medycznych i około          
medycznych. 

Czy przysługuje Ci prawo 
do niepodlegania decyzji opartej 
wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu? 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym            
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana          
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne               
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2). 


