POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI TAYLOR ECONOMICS

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Spółki Taylor Economics, jak również
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
Firma Taylor Economics powstała w 2010 roku w celu dostarczania instytucjom publicznym i
prywatnym wiarygodnych, bazujących na aktualnej i rzetelnej wiedzy naukowej wyników badań
społeczno-ekonomicznych. Fundamenty naszej działalności to:
Rzetelność,
Staranność,
Transparentność.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Taylor Economics spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsk (80-172), ul. Trzy Lipy 3,
Jakie dane są pozyskiwane przez Taylor Economics?
Taylor Economics podlega regulacjom RODO ponieważ pozyskuje i gromadzi dane jakie są niezbędne
do wykonania zleconych lub własnych badań. Dane te są pozyskiwane gdy:
odwiedzasz stronę:
o http://www.tayloreconomics.com/
o http://www.tayloreconomics.pl/
o http://www.startupytechnologiczne.pl/
o http://www.startupytechnologiczne.com.pl/
o http://www.startupytechnologiczne.com/
dokonujesz transferu pliku cyfrowego umieszczonego na naszej stronie www
jesteś respondentem w badaniach prowadzonych przez Taylor Economics
uczestniczysz w wydarzeniu organizowanym przez Taylor Economics (np. dyskusja panelowa,
warsztat, prezentacja wyników badania, itd.)
Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe…
Jakie dane przetwarzamy?
Gdy transferujesz plik cyfrowy z naszej strony www pozyskujemy Twoje dane kontaktowe takie
jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Cel przetwarzania gromadzonych danych?
Dane te są gromadzone, aby istniała możliwość powiadomienia Cię o naszych nowych
wydarzeniach a w szczególności raportach jakie przygotowujemy.
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Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawę taką stanowi Twoja zgoda. Gdy podajesz swoje dane w formularzach na naszej
stronie internetowej, są one przetwarzane na Twoją prośbę i za Twoją zgodą. Pliki cookies,
których użycie również akceptujesz, służą zapewnieniu sprawnej obsługi w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jako administrator danych przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu zakończenia
edycji danej serii wydawniczej. Dane kontaktowe odbiorców newslettera przechowujemy
dopóki nie otrzymamy rezygnacji z newslettera oraz przez 4 tygodnie po otrzymaniu rezygnacji
z subskrypcji. Możesz zrezygnować z newslettera w dowolnym momencie.
Do czego wykorzystujemy pliki cookie?
Pliki cookie zawierają informacje umożliwiające identyfikację i są używane wyłącznie w celu
poprawy funkcjonowania naszej strony www. Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane,
aby poprzez rejestrację zachowania odwiedzającego stronę www i jego preferencji uczynić ją
bardziej przyjazną dla użytkownika. Twojej zgoda wykorzystanie tych plików nie jest
wymagana. Taylor Economics nie gromadzi ani nie wykorzystuje analitycznych ani
marketingowych plików cookie.
Pliki cookie stron trzecich
Za pośrednictwem plików cookie mediów społecznościowych Taylor Economics oferuje
możliwość udostępniania informacji za pomocą wtyczek mediów społecznościowych. Wtyczki
te mogą zawierać pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką
prywatności portali LinkedIn, Twitter lub Facebook.
Gdy jesteś dostawcą usług dla Taylor Economics
Jakie dane przetwarzamy?
Gdy jesteś dostawcą jakiejś usługi dla Taylor Economics (np. obsługa prawna, księgowa,
ankietowanie) i masz podpisaną z nami umowę siłą rzeczy udzielasz nam takich informacji jak
imię, nazwisko, stanowisko, adres firmy, miejsce zamieszkania, numer telefonu, numer
rachunku bankowego, numery REGON, PESEL czy NIP.
Cel przetwarzania danych?
Dane, których nam udzieliłeś są wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji danej usługi.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą przetwarzania tych danych jest umowa jaką zawarliśmy w związku z czym
przekazałeś nam dane w celu wykonania umowy, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w
ramach zawartej umowy. Wykorzystujemy dane, aby móc należycie wykonać umowę oraz
ciążący na nas obowiązek prawny wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Niezależnie od tego czy jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane czy ich administratorem,
Twoje dane usuwamy po wygaśnięciu okresu przechowywania wynikającego z łączącej strony
umowy lub po zakończeniu okresu przechowywania danych określonego w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa krajowego (np. ustawa o rachunkowości).
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Kiedy jesteś respondentem w badaniu prowadzonym przez Taylor Economics
Jakie dane przetwarzamy?
Zakres i rodzaj danych, które zbieramy podczas badań wynikają ze specyfikacji badania
określonej przez podmiot zlecający takie badanie (taka specyfikacja stanowi załącznik do
umowy jaką zawiera z nami podmiot zlecający badanie). Na ogół oprócz danych kontaktowych
osób i instytucji mogą to być także różnego rodzaju dokumenty zawierające inne specyficzne
dane respondentów (opinie, komentarze). W przypadkach wymaganych przez prawo, gdy
będziemy starali się z Tobą nawiązać kontakt np. w celu przeprowadzenia wywiadu otrzymasz
od nas kopię polityki prywatności i informację o projekcie, która będzie zawierała szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych w projekcie (kto jest administratorem danych, kto
będzie miał dostęp do danych, jak i jaki jest dokładny cel przetwarzania zbieranych informacji).
Cel przetwarzania danych?
Dane zebrane od respondentów w badaniach przeprowadzonych przez Taylor Economics służą
wyłącznie do udzielania odpowiedzi na pytania badawcze jakie określił podmiot zlecający
badania. Nasze raporty są przygotowywane w ten sposób, że niemożliwa jest identyfikacja
osób udzielających odpowiedzi.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jeśli jesteśmy administratorem danych, to dane zostaną usunięte z naszych zbiorów po upływie
okresu przechowywania wynikającego ze specyfikacji projektu (chyba, że odrębne przepisy
wymagają od nas ich dłuższego przechowywania). Jeśli jesteśmy podmiotem przetwarzającym
dane osobowe, zwrócimy dane administratorowi danych i usuniemy je po upływie okresu
przechowywania wynikającego ze specyfikacji realizowanego projektu (chyba, że odrębne
przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania).
Kiedy jesteś uczestnikiem organizowanego przez nas wydarzenia
Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?
Do organizacji wydarzeń na ogół potrzebne nam są takie dane jak tytuł naukowy, imię,
nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres e-mail, telefon.
Cel przetwarzania danych?
Zebrane dane wykorzystywane są wyłącznie do organizacji wydarzenia i związanych tym
procedur (wypłata wynagrodzenia, przesłanie materiałów).
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Wykorzystanie Twoich danych osobowych związane jest z realizacją określonego zlecenia
badawczego i na ogół zakres tych danych i sposób ich wykorzystania wynika z umowy ze
Zleceniodawcą badania.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przechowywane przez trzy miesiące od dnia wydarzenia.
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Zasady ogólne
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych ma wyłącznie pracownicy spółki Taylor Economics oraz
podwykonawcy w ramach umowy określającej zakres dostępnych danych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Taylor Economics nie podejmuje decyzji na podstawie automatycznego przetwarzania.
Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa
Taylor Economics podejmuje wszelkie dostępne kroki organizacyjne i techniczne w celu
zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem, niezgodnym z
prawem wykorzystaniem, przypadkowym ujawnieniem, zniszczeniem czy utratą.
Prawo do wglądu, modyfikowania i usunięcia przetwarzanych danych osobowych, a także
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Masz prawo do wglądu, modyfikowana, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych. Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o dostęp do Twoich danych osobowych, które
przechowujemy lub przetwarzamy. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
sprostować je, usunąć lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie, prosimy o kontakt:
rodo@tayloreconomics.com
Zmiany w polityce prywatności
Nasz polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom. Zmodyfikowana wersja obowiązuje
od dnia wprowadzenia zmiany. W celu uzyskania aktualnej informacji o zasadach przetwarzania i
ochrony Twoich danych prosimy regularnie przeglądać ten dokument.
Kontakt
W razie dalszych pytań dotyczących polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych prosimy
o kontakt: rodo@tayloreconomics.com
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