Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii –
Polityka prywatności
Queen Silvia Nursing Award (QSNA) to międzynarodowy projekt organizowany przez dwóch
głównych partnerów-założycieli QSNA – Swedish Care International AB oraz Forum For
Elderly Care we współpracy z innymi organizacjami partnerskimi. Swedish Care International
AB jest firmą zarejestrowaną w Szwecji pod numerem rejestracyjnym 556616-3616, a Forum
For Elderly Care jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Szwecji pod numerem
rejestracyjnym 802489-2591.
Partnerzy-założyciele traktują prywatnośd odwiedzających stronę i uczestników projektu jako
sprawę najwyższej wagi. Niniejsza polityka prywatności wyszczególnia środki, które
podejmujemy w celu zachowania i bezpiecznego chronienia Twojej prywatności podczas
składania aplikacji i udziału w projekcie Queen Silvia Nursing Award w jednym z krajów
uczestniczących w projekcie. Polityka ta jest zgodna z wytycznymi zawartymi w prawie Unii
Europejskiej, a w szczególności w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
(RODO – GDPR). Szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób możemy przechowywad lub w inny
sposób wykorzystywad dane osobowe dotyczące użytkownika, znajduje się w poniższej
polityce prywatności.
Zbieranie informacji
Realizacja projektu wymaga zebrania i przetworzenia następujących danych:
1.1 Dane przekazywane za pośrednictwem wypełnionych formularzy na naszej stronie i
stronach, do których prowadzą linki, jak np. zgłoszenie pomysłu/rozwiązania lub rejestracja
odbiorcy newslettera.
1.2 Szczegóły odwiedzin na naszej stronie lub w innych zasobach używanych na naszej
stronie, które obejmują między innymi dane o lokalizacji i ruchu na stronie i blogach lub inne
informacje na temat komunikacji.
1.3 Informacje przekazane nam przez użytkownika, który dobrowolnie skontaktował się z
nami z jakiegokolwiek powodu.
Twoje informacje i sposób ich wykorzystania
Zbieramy i przechowujemy dane o Tobie przede wszystkim po to, aby pomóc nam w jak
najlepszej organizacji projektu Queen Silvia Nursing Award i zapewnid Ci lepszą obsługę.
Poniżej wymienione są cele, dla których możemy wykorzystad Twoje dane:
2.1 Przegląd i ocena wniosku, informowanie o postępach, wynikach i związanych z nimi
aktualizacjach dotyczących wniosku lub projektu.
2.2. Zawsze, kiedy kontaktujesz się z nami i prosisz o informacje, możemy wykorzystad Twoje
dane w celu spełnienia prośby odnoszącej się do naszych usług i produktów.

2.3. Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo w konkursie, Twoje imię i nazwiska,
pomysły/rozwiązania, obrazy, materiały wideo i inne dane wpisane w formularzu
zgłoszeniowym mogą zostad użyte:
•
w mediach społecznościowych projektu i partnera,
•
w publikowanym corocznie eBooku, który gromadzi wysoko ocenione pomysły i jest
sposobem wyróżnienia najlepszych w swojej klasie pomysłów oraz rozwiązao,
•
w komunikatach prasowych w mediach oraz w innych kanałach komunikacji w
ramach projektu QSNA – w przypadku, gdy zostaniesz Laureatem / Laureatką QSNA.
2.4 Dla celów związanych z realizacją projektu możemy kontaktowad się z Tobą lub
wykorzystywad Twoje dane.
2.5 Mamy prawo powiadomid Cię o zmianach na naszej stronie internetowej, w naszych
produktach lub usługach, które mogą mied wpływ na nasze usługi realizowane na Twoją
rzecz.

2.6 Jeśli składasz zgłoszenie konkursowe lub inną prośbę związaną z realizacją projektu w
innych krajach niż Szwecja, Twoje dane i prośby zostaną udostępnione Partnerowi
Głównemu w danym kraju, odpowiedzialnemu za realizację projektu na danym terytorium.
2.7 Nie udostępniamy Twoich prywatnych danych osobowych osobom trzecim w celach
marketingowych, za wyjątkiem Partnerów Głównych konkursu w różnych krajach. Możemy
jednak byd zmuszeni do udostępnienia Twoich danych osobom trzecim w celach
przetwarzania i przechowywania.
2.8 Masz prawo w każdej chwili zażądad od nas powstrzymania się od kontaktowania się z
Tobą w celach marketingowych; masz także prawo do zażądania usunięcia swoich danych
osobowych.
Przechowywanie danych osobowych
3.1 Możemy byd zmuszeni do przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jeśli dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, będą one przeznaczone do
przechowywania i przetwarzania lub umożliwienia realizacji projektu w danym kraju.
3.2 W momencie potwierdzenia kliknięciem złożenia wniosku, danych osobowych lub innej
formy komunikacji elektronicznej, wyrażasz jako użytkownik zgodę na przekazanie takich
danych do przechowywania i przetwarzania. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu
zapewnienia bezpieczeostwa danych, zgodnie z Polityką Prywatności opisaną w niniejszym
dokumencie.
3.3 Informacje przekazywane przez Ciebie są przetwarzane i przechowywane za
pośrednictwem usług zaufanych dostawców (linki bezpośrednio do polityk prywatności
dostawców):
- Mailchimp
- Wordpress
- Dropbox
- Microsoft
- Google
- Pipedrive
- Award Force.
3.4 Przesyłanie danych w Internecie nigdy nie daje gwarancji pod względem bezpieczeostwa.
W związku z tym, jeśli zdecydujesz się na przekazywanie jakichkolwiek danych, robisz to na
własne ryzyko. Jeśli jest taka możliwośd, możesz utworzyd hasło, ale jesteś odpowiedzialna/y
za zachowanie jego poufności.
Wymiana informacji
W odniesieniu do danych osobowych może byd konieczne ich ujawnienie osobom trzecim w
następujących przypadkach:
- Sprzedaż naszej firmy lub jej aktywów, w całości lub w części, osobie trzeciej może
wymagad udostępnienia danych osobowych.
- Żądanie udostępnienia i ujawnienia szczegółów danych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
- Przekazanie danych w ramach pomocy w ograniczaniu ryzyka kredytowego i ochronie przed
oszustwami.

Ograniczenie polityki prywatności do środowiska on-line
Niniejsza polityka prywatności online ma zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych za
pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych uczestników konkursu Queen Silvia Nursing
Award oraz innych formularzy znajdujących się na naszej stronie internetowej lub
połączonych z naszą stroną internetową. Polityka ta nie ma zastosowania do informacji
zebranych poza drogą internetową (offline).
Dostęp do informacji

Masz prawo do dostępu do informacji, które gromadzimy na Twój temat. Możesz byd
zobowiązany/a do pokrycia kosztów dostarczenia Ci żądanych danych. Poniższe dane
kontaktowe należy wykorzystad w celu uzyskania dostępu do danych, które gromadzimy i
przechowujemy na Twój temat.
Chcemy mied pewnośd, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne. Jeśli chcesz
skorygowad jakiekolwiek informacje, które Twoim zdaniem są niedokładne lub usunąd swoje
dane z naszej bazy danych, prosimy o przesłanie stosownej informacji e-mailem na adres
info@queensilvianursingaward.se.
Zmiany w naszej polityce prywatności
Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian w naszej polityce prywatności, informacje o
takich zmianach umieścimy na tej stronie. W związku z tym prosimy o zapoznawanie się z tą
polityką prywatności od czasu do czasu. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio
zmieniona 14 lipca 2020 roku.
Dane kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytao dotyczących niniejszej polityki prywatności, możesz
skontaktowad się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych:
Swedish Care International AB
Gyllenstiernsgatan 12
Sztokholm, Szwecja
info@queensilvianursingaward.se

