
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

KGHM Centrum Analityki sp. z o.o.  

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w „CUValley Hack” 

organizowanym w dniach 11-13 marca 2022 roku w formie online („Hackathon”) lub z 

udziałem wyłącznie w poprzedzającej Hackathon konferencji organizowanej w ramach 

“CuValley Hack” („Konferencja”). Hackathon i Konferencja będą dalej łącznie nazwane 

„Wydarzeniem”.  

Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do danych przetwarzanych za 

pośrednictwem stron internetowych: https://cuvalley.pl i https://cuvalley.com (dalej: 

„Strony Internetowe”). 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest KGHM Centrum Analityki sp. z o.o. z siedzibą w 

Lubinie przy ul. Skłodowskiej-Curie 54A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574556, posiadającą numery: 

REGON 362470930 oraz NIP 692-250-92-58 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 

50.000,00 (opłacony w całości), zwany dalej: „KGHM CA”. 

Możesz się z nami skontaktować: 

a) listownie, na podany wyżej adres; 

b) mailowo, na adres: iod.cakghm@gfplegal.pl.  

 

I. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

1. Dane przetwarzane w celu rejestracji na Konferencję 

Twoje dane będą przetwarzane w celach organizacji Konferencji, w 

szczególności  w celu dokonania rejestracji, weryfikacji czy jesteś pracownikiem 

KGHM Polska Miedź S.A. lub spółek z grupy kapitałowej KGHM oraz udziału w 

Konferencji, w tym wysłania Ci linka z dostępem do platformy na której będzie 

się ona odbywać. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie 

uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Będziemy przetwarzać dane osobowe podane za pośrednictwem formularza 

rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informację o Twoim 

pracodawcy i stanowisku. 
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2. Dane przetwarzane w celu rejestracji na Hackathon i wyboru uczestników 

konkursu  

Twoje dane będą przetwarzane w celach organizacji Hackathonu, w 

szczególności w celu  rejestracji i wyłonienia uczestników konkursu spośród 

wszystkich osób które zgłosiły się do wzięcia udziału w Hackathonie. Będą też 

przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców Hackathonu i udostępnienia 

informacji o zwycięzcach na Stronach internetowych wydarzenia. Podstawą 

przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, 

czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe podane za pośrednictwem 

formularza rejestracji na Hackathon: imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, stanowisko, nazwę firmy lub uczelni, lata doświadczenia, informacje o 

Twojej specjalności, o zespole w ramach którego będziesz brał udział w 

konkursie.  

Możesz również podzielić się z nami dodatkowymi informacjami o sobie, np. 

podając link do swojej strony internetowej, czy informacje o Twojej motywacji 

do wzięcia udziału w Hackathonie. Podawanie dodatkowych informacji jest 

nieobowiązkowe, jednak pozwoli nam lepiej Cię poznać.  

3. Dane przetwarzane w celu transmisji i utrwalenia przebiegu Wydarzenia 

oraz  umożliwienia komunikacji między uczestnikami Wydarzenia 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu transmisji i utrwalenia 

przebiegu Wydarzenia oraz w celu umożliwienia komunikacji między jego 

uczestnikami. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie 

uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

W tym celu możemy przetwarzać dane takie jak Twój wizerunek, cechy 

specjalne, imię, nazwisko, nazwa firmy lub stanowisko, nick do aplikacji Discord. 

4. Dane przetwarzane do celu wysyłki nagród 

Będziemy przetwarzać dane osobowe zwycięzców konkursu organizowanego w 

ramach Hackathonu w celu wysłania im nagród. Podstawą prawną 

przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, 

czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

W tym celu możemy przetwarzać dane takie jak Twoje imię i nazwisko, numer 

rachunku bankowego, informacje o kwocie wygranej.  

5. Dane przetwarzane do celów zawarcia umowy o przeniesienie praw 

autorskich lub o świadczeniu usług drogą elektroniczną 



Będziemy przetwarzać dane osobowe zwycięzców konkursu organizowanego w 

ramach Hackathonu do celów zawarcia z nimi umowy o przeniesienie praw 

autorskich do utworów powstałych w ramach Hackathonu. Ponadto będziemy 

przetwarzać dane uczestników w celu zawarcia z nimi umowy o świadczenie 

usług drogą elektroniczną.   

W tym celu możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, nr PESEL, informacje o stworzonych utworach. Podstawą 

prawną przetwarzania danych w tym celu jest niezbędność przetwarzania w celu 

zawarcia umowy, czyli art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

6. Dane przetwarzane do celu wypełnienia obowiązków prawnych 

związanych z organizacją Wydarzenia, w tym rozliczenia nagród  

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wypełnienia obowiązków 

prawnych spoczywających na KGHM CA jako na organizatorze Wydarzenia, w 

szczególności obowiązków podatkowych. Podstawą przetwarzania danych w 

tym celu jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Postawą przetwarzania danych w tym celu jest 

prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

W tym celu możemy przetwarzać w szczególności Twoje imię, nazwisko, 

wysokość wypłaconych nagród oraz inne dane, jeśli będą konieczne do 

wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.   

7. Dane przetwarzane do celów ustalenia i dochodzenia roszczeń 

W przypadku wystąpienia między nami sporu możemy przetwarzać Twoje dane 

do celów ustalenia i dochodzenia roszczeń jak również w celu obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym celu 

jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

8. Dane przetwarzane do celów marketingowych 

Jeśli wyraziłeś na otrzymywanie od KGHM CA informacji reklamowych drogą 

elektroniczną (mailowo), będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów 

przesyłania Ci informacji marketingowych. Podstawą przetwarzania danych w 

tym celu jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) 

RODO.  

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z 

rozpowszechnianiem Twojego wizerunku w celach marketingowych, będziemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe do promowania Wydarzenia. Podstawą 

prawną przetwarzania danych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit 

a) RODO.   



9. Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem 

poczty e-mail, tradycyjnej poczty lub czatu: 

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej 

poczty lub czatu (poprzez Strony Internetowe) możemy przetwarzać Twoje dane 

w celu prowadzenia z Tobą korespondencji oraz jej archiwizacji. Podstawą 

przetwarzania Twoich danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes 

KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

10. Dane przetwarzane w celu administrowania Stronami Internetowymi    

W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej 

administrowania, usprawniania działania i zapewnienia bezpieczeństwa 

możemy przetwarzać dane zbierane podczas wizyt na niej, w szczególności 

adresy IP użytkowników oraz inne dane zbierane za pośrednictwem plików 

cookies, logów lub plików dziennika. Dane te nie będą wykorzystywane w celu 

identyfikacji konkretnych osób. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w 

naszej Polityce Cookies. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym celu jest 

prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.   

11. Dane przetwarzane do celów marketingowych za pośrednictwem Stron 

Internetowych 

Strony Internetowe korzystają z narzędzi remarketingowych aby móc kierować 

do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google, jak również z 

Google Analytics. Jeśli wyrazisz zgodę na stosowanie przez nas na Stronie 

internetowej tzn. reklamowych plików Cookies, możemy przetwarzać Twoje 

dane osobowe w nich zawarte do celów marketingowych. Jeśli nie chcesz 

abyśmy zbierali tych informacji, możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojej 

przeglądarki. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Twoja 

zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

II. Obowiązek podania danych:  

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że brak ich 

podania może uniemożliwić Twój udział w Wydarzeniu, udzielenie Ci odpowiedzi na 

kierowaną do nas korespondencję, czy też prawidłowe wyświetlanie Stron 

Internetowych.  

III. Źródło pozyskania danych  

Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie bądź z publicznie dostępnych 

źródeł takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS, REGON i inne, w celu 

weryfikacji podanych danych.  



IV. Okres przechowywania danych: 

1. Twoje dane możemy przechowywać przez okres trwania Wydarzenia, a 

następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, z 

zastrzeżeniem punktów 2 - 4 poniżej. 

2. W przypadku danych przetwarzanych do celów marketingowych, będą one 

przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie 

lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zależności od 

podstawy prawnej przetwarzania).  

3. W przypadku danych zawartych w plikach cookies, będziemy je przechowywać 

przez okres określony w Polityce Cookies.  

4. w przypadku pozostałych danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze 

prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to 

niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że w przypadku 

wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego 

otrzymania, chyba że: 

a) nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami 

– w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż 

jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania; 

b) potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu 

prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego 

(jeśli będzie prowadzone).  

V. Jakie prawa Ci przysługują? 

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Ci prawo 

do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś, ale skorzystanie 

z tego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do 

chwili cofnięcia zgody. Masz też prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego 

organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

na przetwarzanie przez nas Twoich danych. 

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim 

przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze 

ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad 

Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy 

potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 



VI. Komu będziemy przekazywać Twoje dane? 

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi 

organizacji Wydarzenia, usługi hostingu i IT, usługi księgowe i kadrowe, radcom 

prawnym i adwokatom.  

VII. Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG)? 

Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Wydarzenia nie będą 

przekazywane poza teren EOG. W związku z korzystaniem z dostawców 

zapewniających nam niektóre usługi IT (np. usługi Google Analytics) może jednak 

dojść do transferu Twoich danych poza EOG, w szczególności do USA. Warunkiem 

przekazania danych jest uznanie tych państw, na podstawie decyzji Komisji 

Europejskiej, za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do 

stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z 

wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.  

VIII.Czy podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje? 

Nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane 

przetwarzanie Twoich danych.  

IX. Pliki Cookies (tzn. ciasteczka) 

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki 

tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym 

(np. komputerze, smartfonie). Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w 

naszej Polityce Cookies.  

X. Wejście w życie Polityki Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 07 lurego 2022r. KGHM CA 

zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki. W takim 

przypadku nowe brzmienie polityki zostanie opublikowane na Stronach 

Internetowych.  
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