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O projekcie
W ostatnich latach w UE dokonano niezwykłego postępu we wdrażaniu energii odnawialnej (EO).
Jednocześnie obserwujemy postępującą dysproporcję w wykorzystaniu energii odnawialnej w różnych
gałęziach przemysłu energetycznego, przy czym stosunkowo niewiele energii odnawialnej
wykorzystuje się w sektorze ogrzewania i chłodzenia. Lokalne wspólnotowe programy dotyczące
bioenergii mogą pełnić rolę katalizatora we wprowadzaniu na rynek technologii ogrzewania
z wykorzystaniem bioenergii i mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu udziału
odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze ogrzewania i chłodzenia, pozwalając na osiągnięcie celu
UE w zakresie zwiększenia ilości ciepła pozyskiwanego ze źródeł odnawialnych w ciągu następnej
dekady. Jednak w porównaniu z innymi OZE tempo rozwoju bioenergii jest znacząco wolniejsze
w modelu zdecentralizowanego wytwarzania energii, który będzie odgrywać kluczową rolę
w czekającej nas w przyszłości transformacji energetycznej w UE.
Ambicją niniejszego finansowanego ze środków UE projektu BECoop jest zapewnienie niezbędnych
warunków oraz narzędzi wsparcia technicznego i biznesowego w celu uwolnienia podstawowego
potencjału rynkowego bioenergii wytwarzanej w lokalnych społecznościach. Celem projektu jest
uczynienie lokalnych projektów bioenergetycznych bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych
zainteresowanych podmiotów oraz wspieranie nowych powiązań i partnerstw wśród
międzynarodowej społeczności bioenergetycznej.
Projekt finansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań
Naukowych i Innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 952930.

Partnerzy projektu
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1 Polityka prywatności BECoop
1.1

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe

Dane osobowe zbieramy w sposób bezpośredni i pośredni:
Bezpośrednio. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od osób fizycznych na różne sposoby, w tym
między innymi w następujących przypadkach:
•
•
•
•
•

osoby zapisujące się na organizowane przez nas spotkania i wydarzenia, również podczas
uczestnictwa w takich wydarzeniach;
osoby fizyczne biorące udział w zorganizowanym przez nas wywiadzie lub ankiecie;
osoby fizyczne subskrybujące publikowany w ramach projektu newsletter;
poprzez nawiązanie współpracy z osobą fizyczną;
poprzez świadczenie profesjonalnych usług na podstawie umowy z Komisją Europejską.

Pośrednio. Pośrednio pozyskujemy dane osobowe z różnych źródeł, w tym:
•
•
•
•

1.2

poprzez naszych partnerów badawczych;
poprzez nasze sieci kontaktowe;
z publicznych i ogólnodostępnych źródeł danych, takich jak rejestry publiczne, artykuły
informacyjne i wyszukiwarki internetowe;
za pomocą portali społecznościowych i profesjonalnych (np. LinkedIn).

Jakie rodzaje danych pozyskujemy?

Gromadzimy wyłącznie te dane, które są niezbędne do sprawnej realizacji naszego projektu. Dane te
dzielą się na następujące kategorie:
•
•
•
•
•

1.3

Dane kontaktowe (imię/nazwisko, adres e-mail, nr telefonu);
Informacje zawodowe (stanowisko, nazwa organizacji, dziedzina specjalizacji);
Dane demograficzne (np. wiek, płeć, narodowość);
Informacje na temat dotyczących projektu wiedzy lub przekonań danych osób;
Dokumentacja filmowa I fotograficzna (dotyczy osób biorących udział w organizowanych
w ramach projektu wydarzeniach).

Techniczne środki gromadzenia danych

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone na publicznie dostępnych stronach internetowych, za
pośrednictwem baz danych partnerów, oprogramowania ankietowego (np. Formularze Google, EU
Survey, SurveyMonkey) oraz poprzez bezpośrednie zapytanie skierowane do Ciebie podczas działań
projektowych. Jeśli będziemy zbierać Twoje dane osobowe w inny sposób niż poprzez bezpośrednie
zapytanie skierowane do Ciebie, zostaniesz o tym oraz o źródle pochodzenia danych poinformowany.
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1.4

Podstawy zgodnego z prawem przetwarzania
danych

Dane osobowe przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:
•

•
•

1.5

Zobowiązania prawne - w przypadku czynności przetwarzania danych wymaganych w celu
zapewnienia zgodności zarówno z obowiązującym prawem krajowym, jak i europejskim,
a także ze szczegółowymi ramami prawnymi i regulacyjnymi Programu Ramowego w Zakresie
Badań Naukowych i Innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.
Zgoda - na czynności przetwarzania, takie jak organizacja ankiet i wywiadów, wypełnianie
kwestionariuszy i rozpowszechnianie wyników projektu.
Zobowiązania umowne - w przypadku czynności przetwarzania, takich jak raportowanie do
Komisji Europejskiej i wypełnianie obowiązków związanych z promocją projektu.

Co robimy z Twoimi danymi osobowymi

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
•
•
•
•
•
•

1.6

prowadzenia badań (np. wywiady, warsztaty, ankiety);
rozpowszechniania wyników naszego projektu wśród różnych grup interesariuszy;
wysyłania zaproszeń i zapewniania dostępu do gości biorących udział w naszych
wydarzeniach i seminariach internetowych;
administrowania, utrzymywania i zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów
informatycznych, aplikacji i witryn internetowych;
przetwarzania żądań lub zapytań online, w tym odpowiadania na wiadomości od osób
fizycznych;
przestrzegania zobowiązań umownych, prawnych i regulacyjnych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane
osobowe w trakcie ich przetwarzania

Nieustannie stosujemy proces oceny ryzyka związanego z danymi osobowymi w celu identyfikacji,
analizy i oceny zagrożenia bezpieczeństwa, które może stanowić zagrożenie dla Twoich danych
osobowych. Na podstawie wyników oceny ryzyka określamy i stosujemy zestaw środków technicznych
i organizacyjnych w celu ograniczenia powyższych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym między innymi::
•
•
•
•

polityka ochrony danych stosowana przez nasz personel podczas przetwarzania danych;
pisemne umowy z organizacjami, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
umowy o zachowaniu poufności z naszym personelem;
proces tworzenia kopii zapasowych, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, mechanizmy
kontroli dostępu itp.
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1.7

Czy udostępniamy dane osobowe stronom
trzecim?

Czasami możemy udostępniać dane osobowe zaufanym stronom trzecim w celu świadczenia przez nas
wydajnej i wysokiej jakości usługi. Robiąc to, zapewniamy, że odbiorcy są umownie zobowiązani do
ochrony powierzonych im danych przed ich udostępnieniem. Możemy współpracować z kilkoma lub
wszystkimi następującymi kategoriami odbiorców:
•
•
•
•
•

1.8

strony, które wspierają nas w świadczeniu naszych usług (np. usługi oprogramowania
w chmurze, takie jak Google Drive, Dropbox, Microsoft Sharepoint);
nasi formalni doradcy, w tym prawnicy, audytorzy i ubezpieczyciele;
dostawcy usług rozpowszechniania (np. MailChimp);
organy ścigania lub inne agencje rządowe i regulacyjne lub inne strony trzecie zgodnie
z wymogami obowiązującego prawa lub regulacji i zgodnie z nimi;
Komisja Europejska zgodnie z naszymi zobowiązaniami umownymi.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza
Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie posiadamy serwerów plików znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
Jednak niektórzy partnerzy mogą korzystać z usług w chmurze i/lub usług marketingowych od
renomowanych dostawców, takich jak Dysk Google, SharePoint, DropBox, MailChimp itp.,
zlokalizowanych zarówno w EOG, jak i poza nim. Przed rozpoczęciem korzystania z ich usług zawsze
sprawdzamy, czy tacy dostawcy spełniają odpowiednie wymagania RODO.

1.9

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:
•
•
•

•

Prawo do wycofania zgody - możesz wycofać zgodę, którą wcześniej wyraziłeś na jeden lub
więcej określonych celów przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Prawo dostępu - możesz poprosić nas o sprawdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
a jeśli tak, o dostęp do kopii tych danych.
Prawo do sprostowania i usunięcia - możesz poprosić nas o poprawienie posiadanych przez
nas danych, jeśli uważasz, że zawierają nieprawidłowe lub niekompletne informacje o Tobie lub
poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych po wycofaniu zgody na przetwarzanie lub
gdy nie są nam już potrzebne do celu, w którym zostały pierwotnie pozyskane.
Prawo do ograniczenia przetwarzania - możesz poprosić nas o tymczasowe ograniczenie
przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz ich poprawność, wolisz
ograniczyć ich wykorzystanie zamiast zlecać nam ich usunięcie lub chcesz, abyśmy je dla Ciebie
zachowali w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. W trakcie weryfikacji
posiadania przez nas nadrzędnych uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, może
obowiązywać tymczasowe ograniczenie. Możesz poprosić nas o poinformowanie Cię o zamiarze
cofnięcia tymczasowego ograniczenia przetwarzania danych.
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•

•

•

Prawo do przenoszenia danych - w niektórych okolicznościach, gdy przekazałeś nam dane
osobowe, możesz poprosić nas o przesłanie tych danych osobowych (w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) bezpośrednio
innemu podmiotowi.
Prawo do sprzeciwu - możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania lub gdy przetwarzanie
przybrało formę zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednakże w celu spełnienia
Twojej prośby o zaprzestanie marketingu niezbędnym może być zachowanie pewnych
minimalnych informacji (np. adresu e-mail).
Prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych (OOD) w związku z wszelkimi
obawami, jakie możesz mieć odnośnie stosowanych przez nas praktyk przetwarzania danych.
(patrz https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm)

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy Cię o kontakt mailowy : contact@becoop-project.eu
Niezwłocznie przeanalizujemy Twoją prośbę pod kątem odpowiednich wymogów prawa i przepisów
dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych i odpowiemy najpóźniej w ciągu 30 dni od jej
otrzymania. Poprosimy Cię o jakiś rodzaj dokumentu tożsamości (np. kserokopię dowodu osobistego
lub paszportu), aby uniknąć nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych. Jeśli z powodu
złożoności żądania lub dużej liczby żądań nie będziemy w stanie odpowiedzieć w terminie,
powiadomimy Cię w ciągu 30 dni o każdym opóźnieniu, które w żadnym przypadku nie może
przekroczyć dwóch miesięcy od upływu 30-dniowego terminu .

1.10 Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Zachowujemy dane osobowe w celu świadczenia naszych usług, utrzymywania z Tobą kontaktu oraz
przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji i zobowiązań umownych, którym podlegamy.
Zwracamy uwagę, że mamy obowiązek przechowywać dane dotyczące projektów finansowanych
z Programu Ramowego Unii Europejskiej w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont 2020
przez okres do pięciu lat po zakończeniu projektu (chyba że audytorzy zażądają dalszego zatrzymania).
Po wygaśnięciu okresu przechowywania, o ile nie pojawią się dalsze uzasadnione podstawy
do przechowywania, będziemy usuwać dane osobowe w bezpieczny sposób.

1.11 Wyłączenie odpowiedzialności
internetowe osób trzecich

za

strony

Chociaż nasza witryna internetowa może zawierać linki do witryn stron trzecich, w tym witryn
partnerów konsorcjum, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani
zawartość tych witryn i wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub
szkody, które mogą być spowodowane przez korzystanie z tych linków. Nie monitorujemy praktyk
dotyczących prywatności ani zawartości tych witryn. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk
ochrony prywatności w innej witrynie, skontaktuj się z odpowiedzialnym personelem witryny.
Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej witryny internetowej, z którą się kontaktujesz,
przed wyrażeniem zgody na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych.
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Możemy również udostępniać funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają udostępnianie
informacji w sieciach społecznościowych i interakcję z naszym projektem na różnych portalach
społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji mediów społecznościowych może skutkować
gromadzeniem lub udostępnianiem informacji o Tobie. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności
i regulaminami serwisów społecznościowych, z którymi się kontaktujesz, aby mieć pewność,
że rozumiesz, jakie informacje mogą być gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez te witryny.

1.12 Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 11.01.2021 r. i zastępuje wszelkie inne poprzednie
powiadomienia, które wydaliśmy w przeszłości, dotyczące naszych praktyk zarządzania danymi
osobowymi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Aktualna
wersja będzie zawsze umieszczana na naszej stronie internetowej ze wskazaniem daty wejścia w życie,
abyś wiedział, kiedy miała miejsce ostatnia zmiana. Jeśli w przyszłości nastąpią krytyczne zmiany
w niniejszej polityce lub nasze praktyki dotyczące danych osobowych ulegną znaczącej zmianie,
poinformujemy Cię o tym, publikując zmiany na naszej stronie internetowej.
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