Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network
Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com

Polityka prywatności strony
internetowej NUTRIMAN
Oświadczenie: Podczas naszej pracy Rozporządzenie Parlamentu Europejskieg i Rady
(UE) 2016/679 (28 kwietnia 2016) w sprawie RODO jest stosowane i przestrzgane.
Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste.
Podczas gromadzenia danych osobowych przestrzegamy zasady minimalizacji danych.

Kim jesteśmy?
Adres https://www.nutriman.net jest oficjalną stroną internetową projektu NUTRIMAN
H2020. NUTRIMAN (Sieć tematyczna ds. Zarządzania i odzyskiwania składników
odżywczych) to projekt Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Projekt otrzymał finansowanie
z Unijnego Programu Badań i Innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 818470.
Konsorcjum NUTRIMAN, składa się z 14 instytucji naukowych i 4 partnerów
stowarzyszonych z 8 krajów. Organizacją koordynującą jest 3R-BioPhosphate Ltd.
Więcej informacji o projekcie

Jakie dane osobowe gromadzimy od osób
odwiedzających naszą stronę internetową?
Nasza strona internetowa gromadzi dane statystyczne i inne informacje analityczne
wszystkich odwiedzających ją osób. Twoja przeglądarka internetowa automatycznie
informuje nas:
•
•
•
•
•
•
•

Strona internetowa z której się łączysz odwiedzając nas
Adres IP
Czas i datę dostępu do strony internetowej
Aplikację klietna
Kod HTTP
Podane bajty
Informację o używanej przegladarce i systemie operacyjnym

Używamy tych informacji, aby zapewnić stabilne połączenie, efektywne korzystanie z
naszej strony internetowej, a także do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu.
Wszelkie dane osobowe lub biznesowe (tj. Adres e-mail lub nazwisko), które
dobrowolnie podajesz w ramach subskrypcji biuletynu, będą przetwarzane wyłącznie w
celu wysyłania biuletynów NUTRIMAN.
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Jakie dane osobowe gromadzimy, gdy wypełnia
Pani/Pan nasz internetowy formularz kontaktowy?
„Formularz kontaktowy” NUTRIMAN (https://nutriman.net/contact) gromadzi następujące
dane osobowe:
•
•
•
•

imię i nazwisko
nazwa organizacji i adres URL
adres email
•adres IP

Jakie dane osobowe gromadzimy, gdy
Pani/Pan nasz internetowy formularz ankiety?

wypełnia

NUTRIMAN korzysta z internetowego formularza ankiety, aby zidentyfikować szanse i
bariery w zakresie wdrażania produktów z odzysku/ technologii odzyskiwania produktów.
Podczas
wypełniania formularza ankiety online, Pani/Pana adres IP zostanie
zidentyfikowany, ale nie będzie jawny i będzie wykorzystywany wyłącznie do celów
statystycznych.

Kiedy zbieramy informacje?
Gromadzimy informacje od Pani/Pana, gdy następuje subskrypcja biuletynu NUTRIMAN,
korzystanie ze strony NUTRIMAN, wypełnianie internetowego formularza kontaktowego
lub formularza ankiety.

Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google Inc. (Google). Zostanie to wykorzystane do poprawy treści
internetowych i interakcji z użytkownikami sieci. Więcej informacji o polityce prywatności
Google:http://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/partners/
Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim
komputerze („ciasteczka”), aby umożliwić analizę aktywności użytkownika na stronie.
Informacje tworzone i gromadzone przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny
przez użytkowników będą przesyłane i przechowywane na serwerach w USA. Należy
pamiętać, że anonimizacja adresu IP jest aktywowana na tej stronie internetowej, co
powoduje usunięcie ostatnich znaków adresów IP użytkowników.
To skracanie adresów IP użytkowników odbywa się na terytorium Unii Europejskiej lub w
państwie członkowskim Traktatu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Tylko w
wyjątkowych okolicznościach pełny adres IP może zostać przeniesiony anonimowo do
USA. Google wykorzystuje informacje zebrane na tej stronie internetowej w imieniu
operatora strony internetowej do analizy aktywności użytkowników strony, generowania
raportów dotyczących aktywności użytkowników strony, tworzenia anonimowych profili
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użytkowników i statystyk internetowych oraz świadczenia dalszych usług w imieniu stron
internetowych operator związany z witryną i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany
przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi
przechowywanymi przez Google.
Użytkownicy mogą uniemożliwić korzystanie z plików cookie, odpowiednio dostosowując
ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku niektóre funkcje
tej witryny mogą nie być w pełni dostępne. Użytkownicy mogą również zapobiec
gromadzeniu danych (w tym ich adresu IP) generowanych przez plik cookie i związanych
z korzystaniem z tej witryny internetowej przez Google i przetwarzanych przez pobranie i
zainstalowanie przeglądarki - wtyczki dostępnej pod następującym linkiem: https: //
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Pamiętaj, że korzystanie z wtyczki przeglądarki jest ograniczone do każdej przeglądarki i
każdego komputera. Jeśli dezaktywujesz lub usuniesz wtyczkę po instalacji, spowoduje
to dezaktywację Google Analytics.
Możesz także zapobiec gromadzeniu informacji przez Google Analytics, klikając
poniższy link. W takim przypadku na Twoim komputerze umieszczany jest plik cookie
rezygnacja, który uniemożliwia przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej
strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez
Google w sposób i do celów określonych powyżej.

Biuletyny
Witryna NUTRIMAN umożliwia zapisanie się na biuletyn projektu NUTRIMAN, jeśli
chcesz być na bieżąco z projektem NUTRIMAN i jego wynikami.
Usługa biuletynu NUTRIMAN jest dostarczana przez Mailchimp. Więcej informacji o
polityce prywatności Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Jeśli dobrowolnie wyrazisz zgodę na otrzymywanie biuletynu NUTRIMAN, zostaniesz
poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i nazwy organizacji. Używamy
podwójnej zgody, aby dostosować się do wymagań zgodności z RODO. W tym
kontekście zostaniesz poproszony o potwierdzenie e-mailem, że chcesz skorzystać z tej
usługi, zanim zaczniemy wysyłać Ci aktualizacje.
Informacje, które podasz, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przesyłania Ci
biuletynu projektu NUTRIMAN. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo,
jak chcesz otrzymywać biuletyny.
Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie - po prostu kliknij „zrezygnuj”
z biuletynów otrzymywanych od konsorcjum NUTRIMAN. W każdej chwili możesz
poprosić o dostęp do swoich danych lub ich usunięcie. Będziemy przechowywać
wszystkie twoje informacje tak długo, jak chcesz otrzymywać biuletyn NUTRIMAN.

Cel i czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z zobowiązaniami prawnymi konsorcjum
NUTRIMAN i tak długo, jak nam to pozwolisz. Gromadzone dane osobowe są
zarządzane i przechowywane zgodnie z Polityką RODO. Jeśli w dowolnym momencie
chcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, możesz wysłać do
nas wiadomość e-mail na biochar@3ragrocarbon.com, a my niezwłocznie usuniemy
Ciebie z wszelkiej korespondencji.
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Formularz kontaktowy online
„Formularz kontaktowy” NUTRIMAN to formularz online na stronie internetowej NUTRIMAN
(https://nutriman.net/contact), poprzez który można skontaktować się z konsorcjum NUTRIMAN,
zadać pytania lub udostępnić informacje. Wypełniając internetowy formularz kontaktowy, zostanie
Pani/Pan poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy organizacji i adresu
URL organizacji. Ponadto Pani/Pana adres IP również zostanie zidentyfikowany.
Pani/Pana dane osobowe zebrane za pomocą internetowego formularza kontaktowego będą
przetwarzane wyłącznie w celu bezpośredniego kontatku z Panią/Panem aby odpowiedzieć na
zadane pytania. Najciekawsze wypowiedzi zostaną opublikowane anonimowo w internetowej sekcji
NUTRIMAN FAQ (https://nutriman.net/FAQS).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak zobowiązania prawne konsorcjum
NUTRIMAN. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich Pani/Pana informacji. Ma Pani/Pan prawo wycofać
swoją zgodę w dowolnym momencie. W każdej chwili może Pani/Pan poprosić o dostęp do swoich
danych lub ich usunięcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail 3rbiochar@3ragrocarbon.com.

Ciasteczka
Aby Twoja wizyta na naszej stronie była jak najbardziej komfortowa i przyjemna, strona
NUTRIMAN wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe informacje przesyłane przez
określony serwer sieciowy do przeglądarki internetowej, która umożliwia serwerowi
zbieranie informacji z przeglądarki i nie wyrządza szkody Twojemu urządzeniu. Pliki
cookie umożliwiają serwerowi Twojego urządzenia szybszy i bardziej wydajny dostęp do
informacji na naszej stronie internetowej. Niektóre z tych plików cookie są ściśle
zaprojektowane w celu udostępnienia tej witryny i są instalowane bezpośrednio na
komputerze bez potrzeby uzyskiwania Twojej zgody. Inne pliki cookie będą
przechowywane dopiero po wyrażeniu zgody.
Używamy również plików cookie do rejestrowania informacji statystycznych dotyczących
korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Ciebie
za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę. Dzięki temu możemy zapewnić Ci
bardziej spersonalizowane przekaz, pokazując reklamy lub oferty, które naszym zdaniem
mogą Cię zainteresować na podstawie Twojej poprzedniej aktywności.
Wszystkie przechowywane dane są oznaczone pesudonimem (tzn. nie można ich
bezpośrednio zidentyfikować). NUTRIMAN wykorzystuje pliki cookie i tagi stron
internetowych w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów polegających na
zapewnianiu najlepszych i najbardziej efektywnych doświadczeń cyfrowych naszym
cenionym klientom.
Chociaż większość używanych przez nas plików cookie jest domyślnie implementowana,
możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie przechowywała żadnych plików cookie i
usunąć wszystkie istniejące pliki cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki. Jeśli
korzystasz z dowolnej z poniższych przeglądarek, możesz kliknąć poniższe łącza, aby
dowiedzieć się, jak wyłączyć korzystanie z plików cookie:

•
•
•

Google Chrome browser
Microsoft Internet Explorer browser
Mozilla Firefox browser
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•
•

Apple Safari browser
Opera Web browser

Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, sprawdź instrukcje dotyczące funkcji
pomocy dotyczące wyłączania i usuwania plików cookie.
Wskazówka: blokowanie plików cookie może uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie
niektórych stron.

Linki do innych stron internetowych
Strona internetowa NUTRIMAN zawiera linki do innych stron internetowych. Niniejsze
oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej NUTRIMAN,
www.nutriman.net, która jest oficjalną stroną internetową projektu NUTRIMAN H2020.
Jeśli uzyskujesz dostęp do innych stron internetowych za pomocą podanych linków,
operatorzy tych witryn mogą gromadzić od Ciebie informacje, które zostaną przez nich
wykorzystane zgodnie z ich własną polityką prywatności. Konsorcjum NUTRIMAN nie
ponosi odpowiedzialności za zbieranie i przetwarzanie informacji na tych innych stronach
internetowych.

Twoje prawa
Możesz skontaktować się z koordynatorem konsorcjum NUTRIMAN (patrz sekcja
Kontakt), aby skorzystać z dowolnego prawa przyznanego na podstawie obowiązujących
przepisów o ochronie danych (Rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 (28
kwietnia 2016 r.) Parlamentu Europejskiego i Rady w skrócie RODO), który obejmuje (1)
prawo dostępu do twoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4)
ograniczenia przetwarzania twoich danych, (5) prawo do przenoszenia danych oraz (6)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
1. Prawo dostępu (zgodnie z art. 15 RODO)
Możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, uzyskaj dostęp
do tych danych w postaci kopii. Realizując prośbę o dostęp, udzielimy Tobie również
dodatkowych informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie danych osobowych,
których to dotyczy, a także wszelkie inne informacje niezbędne do skorzystania z istoty
tego prawa.
2. Prawo do sprostowania danych(zgodnie z art.16 RODO)
Masz prawo do sprostowania swoich danych w przypadku niedokładności lub
niekompletności. Na żądanie poprawimy niedokładne dane osobowe o Tobie i, biorąc
pod uwagę cele przetwarzania, uzupełnimy niekompletne dane osobowe, które mogą
obejmować przekazanie oświadczenia uzupełniającego.
3. Prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO)
Masz również prawo do usunięcia swoich danych osobowych, co oznacza usunięcie
twoich danych przez nas i, w miarę możliwości, każdego innego administratora, któremu
twoje dane zostały wcześniej upublicznione przez nas. Usunięcie danych osobowych ma
miejsce tylko w niektórych przypadkach, określonych przez prawo i wymienionych w art.
17 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Obejmuje to sytuacje, w których dane
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 818470

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network
Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com
osobowe nie są już konieczne w związku z pierwotnymi celami, dla których zostały
przetworzone, a także sytuacje, w których były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ze
względu na sposób, w jaki obsługujemy niektóre usługi, usuwanie kopii zapasowych
może trochę potrwać.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO)
Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, co oznacza, że
zawieszamy przetwarzanie twoich danych na pewien okres czasu. Okoliczności, które
mogą powodować powstanie tego prawa, obejmują sytuacje, w których kwestionowano
dokładność danych osobowych, ale potrzeba trochę czasu, aby zweryfikować ich (nie)
dokładność. To prawo nie uniemożliwia nam dalszego przechowywania twoich danych
osobowych. Poinformujemy Ciebie przed zniesieniem ograniczenia.
5. Prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 19 RODO)
Twoje prawo do przenoszenia danych oznacza, że możesz poprosić nas o przekazanie
Ci twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i
nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przekazanie takich danych
bezpośrednio innemu administratorowi, tam gdzie jest to technicznie wykonalne. Na
żądanie i gdy jest to technicznie wykonalne, przekażemy Twoje dane osobowe
bezpośrednio drugiemu administratorowi
6. Prawo do sprzeciwu. (zgodnie z art.20 RODO)
Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, co
oznacza, że możesz poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych
osobowych. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy podstawa prawna przetwarzania
stanowi podstawę prawnie uzasadnionych interesów (w tym profilowanie) (patrz
„Podstawa prawna” powyżej).
W dowolnym momencie i bezpłatnie możesz sprzeciwić się celom marketingu
bezpośredniego w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do takich celów,
w tym profilowania w zakresie, w jakim są one związane z takim marketingiem
bezpośrednim. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będziemy już przetwarzać
Twoich danych osobowych do takich celów.
7. Wycofać swoją zgodę
Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, postępując zgodnie ze
szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania, dla którego wyraziłeś zgodę.
Na przykład możesz wycofać zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wiadomości
e-mail, dostosowując preferencje dotyczące komunikacji na koncie (jeśli jest dostępne).
Możesz również skontaktować się z koordynatorem projektu NUTRIMAN.
Ma Pani/Pan prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W każdej chwili
można poprosić o dostęp do swoich danych lub ich usunięcie, wysyłając wiadomość email na adres 3rbiochar@3ragrocarbon.com.
8. Wycofać swoją zgodę na ciasteczka .
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wycofania zgody na pliki cookie i
podobne technologie, z których korzystamy podczas odwiedzania naszych stron
internetowych, zapoznaj się z polityką plików cookie na naszej stronie internetowej.
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Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wystarczy wysłać zapytanie do
koordynatora projektu NUTRIMAN::
3R Bio-Phosphate Ltd.
Przedstawiciel: Edward Someus
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station, Hungary
biochar@3ragrocarbon.com

Data przygotowania
15 listopada 2018 r.

Ostatniej modyfikacji:
06 maja 2020

Kontakt:
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności możesz
skontaktować się z koordynatorem NUTRIMAN w języku angielskim lub szwedzkim:
Edward Someus (biochar S&T senior engineer)
3R Bio-Phosphate Ltd.
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station https://goo.gl/maps/wHxmZ7J1ChJ2
Skype: edwardsomeus, Tel: +36-20-8054727, +36-20-2017557
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