
 

 

Polityka prywatności strony innovationhub.usptc.org 
Polityka prywatności strony innovationhub.usptc.org (zwanego dalej "stroną 
www.innovationhub.usptc.org") została sporządzona w celu wyjaśnienia zasad, jakie są 
stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych, danych przedsiębiorstw 
oraz strategii przedsiębiorstw,  biorących udział w programie US-Poland Innovation Hub 
zwanych dalej zgłaszającymi chęć udziału w programie, Aplikantami.  
  
1. Administratorem danych osobowych uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
jest Polsko-Amerykańska Rada Współpracy, skrót literowy: USPTC, ul. Ligocka 103, 40-
568 Katowice, Poland. KRS 0000369020, REGON 241767752, NIP 6342766205, tel +48 
507506 888 
  
2. Dane Aplikantów są przetwarzane przez USPTC za zgodą Aplikantów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie w celu kwalifikacji do 
programu US-Poland Innovation Hub, weryfikacji informacji przekazanych w Formularzu 
Zgłoszeniowym przez Aplikantów oraz obsługi udziału Aplikantów w programie po 
zakwalifikowaniu. Dotyczy to również przekazywania danych osobowych, danych 
przedsiębiorstw oraz strategii przedsiębiorstw osobom trzecim i ich wykorzystania, o ile jest 
to koniecznie do przeprowadzenia kwalifikacji i obsługi Aplikanta.  
  
3. Dane osobowe Aplikantów są chronione przez USPTC przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed 
zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze 
technicznym i programistycznym.  
  
4. USPTC zapewnia Aplikantom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie 
danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich 
poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach 
opisanych w przedmiotowej ustawie. Kontakt Aplikantów z USPTC następuje za pomocą 
elektronicznych kanałów komunikacji na adresy e-mail wymienione na stronie 
innovationhub.usptc.org. Kontakt USPTC z Aplikantem następuje również drogą mailową i 
telefoniczną. 
   
5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, danych 
przedsiębiorstw oraz strategii przedsiębiorstw, Aplikant ma w szczególności prawo do 
wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych 
osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. 
  
6. Dane Aplikantów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru 
sprawiedliwości. 
 


