REGULAMIN SERWISU OPERACYJNEGO SATBAŁTYK
1. Informacje ogólne
1.

Serwis Operacyjny SatBałtyk jest częścią projektu zrealizowanego przez Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk w Sopocie (POIG.01.01.02-22-011/09-00).

2.

Danymi osobowymi są informacje identyfikacyjne lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby
fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych,
np. przechowywanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie.

3.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie SatBałtyk jest Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 w Sopocie.

4.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w systemie SatBałtyk podlegają ochronie i nie będą
ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie
Danych Osobowych.

5.

Dane są przetwarzane na podstawie art.6, ust. 1, lit. a (na podstawie zgody kandydata) oraz art.6, ust.
1, lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora).

2. Polityka prywatności
1.

Serwis ograniczaja zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do minimum,
które umożliwia świadczenie usług odpowiedniej jakości stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.

Dane przetwarzane w Serwisie SatBałtyk:
a) Pliki „cookies” służące do utrzymania i zapisywania ustawień sesji użytkownika - Użytkownik

może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi w Serwisie SatBałtyk zmieniając ustawienia
swojej przeglądarki internetowej.
b) Dane osobowe użytkownika podawane dobrowolnie podczas rejestracji
3.

Pliki „cookies” są także wykorzystywane także do monitorowania ruchu na stronie internetowej.
Zestawienia takie nie zawierają jednak informacji pozwalających na identyfikację danego użytkownika,
o ile nie posiada on konta w Serwisie.

4.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana do utworzenia konta Użytkownika,
które umożliwia dostęp do pobrania danych z Serwisu SatBałtyk.

5.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i każdej chwili może zostać cofnięta.
W tym celu należy się skontaktować z administratorami poprzez na adres email:
satbaltyk@iopan.gda.pl

6.

W przypadku decyzji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych na wniosek osoby, której dane
dotyczą, zostaną one usunięte z serwisu, a identyfikacja takiej osoby niemożliwa. Jest to równoznaczne
z wyrejestrowaniem się z serwisu i utratą konta Użytkownika wraz z możliwością pobierania danych.

7.

Dane będą przetwarzane w okresie trwania Serwisu SatBałtyk.

8.

Dane osobowe są gromadzone do celów udostępniania zasobów Serwisu SatBałtyk oraz do celów
statystycznych.

9.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: sokolska@iopan.gda.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

10. W

razie jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu SatBałtyk
się z administratorami pod adresem e-mail: satbaltyk@iopan.gda.pl

można

skontaktować

11. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych.
12. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i modyfikowana w razie potrzeby.

3. Zasady wykorzystania i rozpowszechniania danych
Zezwala się na sporządzenie dowolnej ilości kopii oraz publiczne udostępnianie danych pobranych
z systemu SatBałtyk w wersji oryginalnej, jak i zmodyfikowanej pod warunkiem podania informacji o źródle
danych w postaci logo SatBaltyk lub sformułowania: „dane udostępnione przez Serwis Operacyjny SatBałtyk“
(licencja CC BY-SA 2.5).

Regulations of the SatBałtyk operational service
1. General information
1.

The SatBałtyk Operational Service is part of a project implemented by the Institute of Oceanology
of the Polish Academy of Sciences in Sopot (POIG.01.01.02-22-011 / 09-00).

2.

Personal data is defined as identification data or data enabling personal identification of a natural
person. The processing of personal data is any activity involving personal data, including its storage,
use, share or deletion.

3.

The administrator of personal data processed on the SatBałtyk Website is the Institute of Oceanology
of the Polish Academy of Sciences, with headquarters at ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 in
Sopot.

4.

All personal data processed in the SatBałtyk system are protected and will not be disclosed to any other
persons or entities, in accordance with the General Regulation on the Protection of Personal Data.

5.

The data are processed on the basis of art.6 para. 1a, (based on the consent of the candidate) and art.6
para. 1f (processing is necessary for purposes arising from legitimate interests pursued
by the administrator).

2. Privacy policy
1.

The website limits the collection and use of information about its users to the minimum which allows
for the provision of services of appropriate quality, in accordance with Article 18 of the Act of July 18,
2002 on the Provision of Electronic Services.

2.

Data processed on the SatBałtyk Website:
a.

"Cookie" files used to maintain and save user session settings - the User can manage cookies used
on the SatBałtyk Website by changing the settings of their web browser;

b.

The User's personal data provided voluntarily during registration.

3.

“Cookie” files are also used to monitor website traffic. However, such lists do not contain information
enabling identification of a given user, unless he/she has an account on the Website.

4.

Consent to the processing of personal data is required to create a User account which allows
downloading of data from the SatBałtyk Website.Consent to the processing of personal data is required
to create a User account which allows downloading of data from the SatBałtyk Website.

5.

Consent to the processing of personal data is voluntary and may be withdrawn at any time. For this
purpose, please contact the administrators via the following email address: satbaltyk@iopan.gda.pl

6.

In the event of a decision to withdraw consent to the processing of data, by the data subject, the data
will be removed from the website and such a person will not be identifiable from the data. This will
result in the subject being signed out of the website and losing his/her account and the opportunity
to download data.

7.

Data will be processed during the period of existence of the SatBałtyk Website.

8.

Personal data is collected for the purposes of sharing the materials available on the SatBałtyk Website
and for statistical purposes.

9.

The administrator has appointed a Data Protection Officer who can be contacted by e-mail in any matter
regarding the processing of personal data. The address is sokolska@iopan.gda.pl

10. If you have any questions about the SatBałtyk Website, you may contact the administrators

at the following email address: satbaltyk@iopan.gda.pl
11. Data subjects have the right to lodge a complaint with the Inspector General for Personal Data

Protection.
12. The privacy policy is reviewed on an ongoing basis and modified as necessary.

3. Rules for the use and dissemination of data
Users are allowed to make any number of copies and publicly disclose data downloaded from the SatBałtyk
system in the original and modified versions, on condition that information about the data source is presented
by reference to the source of information using either the SatBaltyk logo or the phrase "data provided by the
SatBałtyk Operational Service" (CC BY-SA license 2.5).

