
 

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Stowarzyszenie Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych („ISG2”, „Stowarzyszenie”) respektuje 

prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz gości odwiedzających tę stronę. Opisana tutaj 

Polityka Prywatności określa kim jesteśmy, jakie rodzaje danych zbieramy i przechowujemy oraz w jaki 

sposób możemy je wykorzystać. Polityka Prywatności zawiera też informacje o sposobie skontaktowania 

się z nami na wypadek pojawienia się pytań lub obaw związanych z posiadanymi przez nas informacjami o 

charakterze osobistym. 

 

ADMINISTARTOR DANYCH 

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Stowarzyszenie Instytut Strategii Gospodarczych i 

Geopolitycznych - działające między innymi na rzecz wspierania działalności na rzecz rozwoju 

gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, promocji wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania. Projekty ISG2 

służą wspieraniu i sprzyjaniu rozwoju współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej oraz kulturalnej. 

Jednym z przedsięwzięć Stowarzyszenia jest Forum G2 - Gospodarka i Geopolityka. 

 

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY? 

Dane personalne, jakie zbieramy, pochodzą jedynie od Państwa. Gromadzone informacje obejmują 

zazwyczaj imię, nazwisko, adres, dane fakturowe oraz pozostałe dane które możecie Państwo wprowadzić 

w formularzach on-line, o wypełnienie których prosimy podczas rejestracji. Możemy również zbierać 

szczegółowe informacje o Państwa preferencjach w czasie odwiedzania strony. Państwa dane osobowe 

zostaną wykorzystane do zapewnienia najwyższej jakości obsługi przed jak i podczas trwania 

organizowanych przez nas konferencji, a także w celach marketingowych takich jak kontakt z Państwem po 

konferencji Forum G2 oraz przed kolejną edycją tego wydarzenia. Państwa dane będziemy wykorzystywać 

maksymalnie do 31.12.2021 r. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wymienione w dokumencie 

pt. „Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych” udostępniony Państwu podczas 

rejestracji, w tym m.in.: pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy Forum G2. Prosimy zauważyć, że w 

każdej chwili można zrezygnować z oferowanych przez nas usług. 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Jeśli zechcecie Państwo uzupełnić swoje dane osobowe, które aktualnie przechowujemy lub gdy nie 

wyrażacie zgody na dalsze przechowywanie nadesłanych danych, prosimy o skontaktowanie się z nami 

poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@forumg2.com. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić taką 

prośbę.  

 

WITRYNY ZEWNĘTRZNE 

Czasami nasza witryna może zawierać łącza do innych stron, które nie są zarządzane przez Stowarzyszenie. 

Zawsze staramy się upewnić, że polecane przez nas strony utrzymują równie wysokie standardy ochrony 

danych osobowych, aczkolwiek nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, 

które postanowicie Państwo ujawnić na stronach nie zarządzanych przez Stowarzyszenie. 
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COOKIES 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe ściągane z witryn internetowych na Państwa komputer czy urządzenie 

mobilne w celu śledzenia aktywności sieciowej użytkowników sieci. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do 

pozyskiwania poufnych lub osobistych informacji, służą zaś do rejestrowania danych o odwiedzinach, co 

pozwala nam dostosować ustawienia i treść witryny do Państwa potrzeb.  

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na zapisywanie plików Cookie, możecie Państwo uniemożliwić ich zapis 

postępując zgodnie z instrukcjami producenta wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Stowarzyszenie podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięciu utraty, 

nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych nam 

powierzonych. 

 

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo wiedzieć, jakie 

informacje przechowuje określona organizacja i w jaki sposób są one przetwarzane.  

Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych, przysługuje 

Państwu: 

• prawo dostępu do treści danych; 

• prawo do sprostowania danych; 

• prawo do usunięcia danych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym profilowania; 

• prawo do przenoszenia danych 

Jeśli chcecie Państwo sprawdzić treść swoich danych osobowych, które przechowujemy lub skorzystać z 

innych przysługujących praw, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@forumg2.com. 
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