
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były 
zgodne z prawem, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii 
osób, których dane przetwarzamy. 
 
Dane kontaktowe: 
Administratorem danych osobowych jest inicjatywa Polish Professional Woman, Sillicon Valley 
(dalej: PPWSV) 
 
Adres: 
Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: 
polishprofessionalwomensv@gmail.com 
 
PPWSV pozyskuje informacje o Tobie poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Ciebie w 
formularzach rejestracyjnych dostępnych na stronie www.ppwsv.com 
 
Jakie dane gromadzimy: 
1. Członkinie Polish Professional Women, Sillicon Valley: 
W naszej bazie zbieramy wszystkie dane, które zostały podane przez członkinie w 
formularzu zgłoszeniowym podczas zapisu do naszej inicjatywy.  
 
 
Programy komputerowe i aplikacje: 
PPWSV używa Google Drive do przechowywania Twoich danych oraz do wysyłania 
maili i newsletterów. Program SurveyMonkey używany jest do przeprowadzenia ankiety. 
 
Bezpieczeństwo Twoich danych: 
Twoje dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Dane nie będą podlegały profilowaniu. 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 
Osobowych. 
 
Twoje prawa: 
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. 
Portale społecznościowe: 
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Na naszej stronie wbudowane są przyciski do promowania lub udostępniania stron w 
sieciach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, Instagram. Przyciski te są 
realizowane 
przez kod, który jest dostarczany przez same sieci społecznościowe. Przeczytaj 
oświadczenie o ochronie prywatności na LinkedIn, Facebooku, Instagram, aby zobaczyć jak 
przetwarzają Twoje dane osobowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Privacy Policy: 
We make every effort to ensure that all our activity related to personal data is in accordance 
with the law and that it is based on respect for privacy and autonomy of the people, whose data 
we process. 
 
Contact Information: 
The initiative Polish Professional Women, Silicon Valley (hereafter referred to as PPWSV) is the 
administrator of personal data. 
 
Address: 
To contact us, please send an email to: polishprofessionalwomensv@gmail.com 
 
PPWSV collects data about you through the information you provided voluntarily in the forms 
found at www.ppwsv.com 
 
Data we collect: 
1.      Members of Polish Professional Women, Silicon Valley 
In our database we collect all the data that has been provided by the members through the entry 
form filled out when signing up for our initiative. 
 
Computer Programs and Apps: 
PPWSV uses Google Drive to store your data and to send emails and newsletters. To conduct 
surveys we use the program SurveyMonkey. 
 
Security of your data: 
Your data will not be shared with third parties. 
Your data will not be subject to profiling. 
The administrator does not intend to disclose your data to a third country or to any international 
organization. 
Personal data will be stored over a period of 5 years starting from the beginning of the year after 
the year in which you give consent to the processing of personal data. 
  
Your rights: 
You have the right to access the content of your data and to correct or delete it. You can also 
restrict the processing of your data. You have the right to object and to demand to stop the 
processing and transferring of your data. You can revoke your consent at any time and you 
have the right to file a complaint with the respective supervisory authority. 
 
Social media: 
On our website there are built-in buttons that can be used to promote and share websites on 
social media, such as LinkedIn, Facebook and Instagram. These buttons are created through a 
code provided by the respective social media. To learn more about how LinkedIn, Facebook 
and Instagram are processing your data, read their Privacy Policy.  
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