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POLITYKA OCHRONY DANYCH
EUROPEAN FILM FACTORY
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 16 CZERWCA 2020 R.
Wersja: 1.0
Witamy w witrynie internetowej programu European Film Factory, prowadzonego przez
Institut français. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Institut français do niniejszej Polityki
ochrony danych będą wyświetlone na tej stronie. Zalecamy częste przeglądanie tej strony
w celu systematycznego zapoznawania się z aktualizacjami Polityki ochrony danych.
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WPROWADZENIE
Niniejsza Polityka ochrony danych określa procedury stosowane przez Institut français
w odniesieniu do Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z witryny
internetowej European Film Factory, dostępnej pod adresem www.europeanfilmfactory.eu
(„Witryna” lub „Witryna internetowa”).
Wszelkie pytania, uwagi i żądania dotyczące niniejszej Polityki ochrony danych należy
kierować na następujący adres e-mail: dpo@institutfrancais.com.
Termin

Definicja

Institut français

Institut français to instytucja publiczna o charakterze przemysłowym i handlowym,
odpowiedzialna za działania podejmowane przez Francję w dziedzinie kultury poza
granicami kraju. Jej siedziba znajduje się pod adresem 8-14 rue du Capitaine Scott,
75015 Paryż. Institut français jest administratorem danych w odniesieniu do
czynności przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych.

Odbiorca

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub jakakolwiek inna instytucja,
który otrzymuje informacje zawierające Dane osobowe.

Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które umożliwiają jej identyfikację,
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do danych
identyfikacyjnych, takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane geolokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden lub więcej specyficznych elementów dotyczących
jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej,
kulturowej lub społecznej.

Cel

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Institut français

Podstawa prawna
przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania jest zgodna z postanowieniami artykułów 6-9
przepisów RODO.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylające dyrektywę
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Przetwarzanie

Wszelkie operacje lub całość operacji wykonywanych lub nie za pomocą
zautomatyzowanych procesów stosowanych do danych lub zestawów Danych
osobowych, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja,
przechowywanie, dostosowanie lub modyfikacja, ekstrakcja, wyświetlanie,
wykorzystanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępnienia,
porównanie lub połączenie, a także ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie
w jakiejkolwiek innej postaci.
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Termin

Definicja

Przekazywanie poza
EOG

Wszelkie przekazywanie danych osobowych z kraju Unii Europejskiej do kraju spoza
EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego Austrię, Belgię,
Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy,
Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Holandię, Polskę,
Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Islandię,
Liechtenstein i Norwegię.

4

PODGLĄD PRZETWARZANIA PROWADZONEGO PRZEZ INSTITUT FRANÇAIS
Poniższa tabela zawiera podsumowanie operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Institut français. Tabela ta jest
uzupełniona o szczegółowe informacje zamieszczone w kolejnych sekcjach.
Cel przetwarzania
Tworzenie konta
użytkownika

Podstawa prawna
przetwarzania
Wykonanie misji w interesie
publicznym Institut français,
odpowiedzialnego
za
promowanie kultury francuskiej
na świecie

Odbiorcy

Przekazywanie poza EOG

Wydział kina francuskiego
OVH
—
internetowej

Host

Czas przechowywania

Nie

Do czasu usunięcia konta
użytkownika, które nastąpi po
3 latach nieaktywności konta

Nie

Do czasu usunięcia konta
użytkownika, które nastąpi po
3 latach nieaktywności konta

Nie

Podczas
trwania
połączenia z Witryną.

witryny

Arte France Développement —
dostawca usług odpowiedzialny
za rozwój techniczny i hosting
witryny
Zarządzanie kontem
użytkownika

Wykonanie misji w interesie
publicznym Institut français,
odpowiedzialnego
za
promowanie kultury francuskiej
na świecie

Wydział kina francuskiego
OVH
—
internetowej

Host

witryny

Arte France Développement —
dostawca usług odpowiedzialny
za rozwój techniczny i hosting
Witryny
Weryfikacja kraju, z
którego się logujesz, za
pośrednictwem adresu IP
wykorzystywanego
terminalu

Prawne zobowiązanie Institut
français dotyczące upewnienia
się,
że
prawa
do
udostępnianych filmów zostały
przekazane
Instytutowi
Francuskiemu w kraju, z którego
się logujesz

OVH
—
internetowej

Host

witryny

Arte France Développement —
dostawca usług odpowiedzialny
za rozwój techniczny i hosting
Witryny

Twojego
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Zarządzanie Twoimi
żądaniami przesyłanymi
za pośrednictwem
formularza kontaktowego
i poczty elektronicznej

Uzasadniony interes Institut
français w celu udzielania
odpowiedzi
na
zapytania
użytkowników Witryny

Wydział kina francuskiego
OVH
—
internetowej

Host

Nie

3 lata po ostatnim kontakcie
z Tobą

Nie

W okresie niezbędnym
sporządzania statystyk

Nie

13 miesięcy

Nie

W
okresie
trwającym
do przedawnienia dotyczącego
roszczenia

witryny

Arte France Développement —
dostawca usług odpowiedzialny
za rozwój techniczny i hosting
Witryny
Sporządzanie
anonimowych statystyk

Zapewnienie dostępu do
Witryny (pliki cookie)

Uzasadniony interes Institut
français, aby dowiedzieć się, w
jaki
sposób
użytkownicy
korzystają
z
Witryny
i
przekazywać swoim partnerom
informacje dotyczące działań
prowadzonych przez Instytut

Wydział kina francuskiego

Uzasadniony interes Institut
français w celu świadczenia
wysokiej jakości usług dla
swoich użytkowników

Wydział kina francuskiego

OVH
—
internetowej

Host

do

witryny

European Schoolnet, ARTE
Education i Komisja Europejska

OVH
—
internetowej

Host

witryny

Arte France Développement —
dostawca usług odpowiedzialny
za rozwój techniczny i hosting
Witryny
Zarządzanie sporami

Uzasadniony interes Institut
français
w
zakresie
przygotowywania dowodów w
celu obrony jego praw przed
sądem

Doradcy
zewnętrzni
(np.
prawnicy, księgowi, doradcy
podatkowi)
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JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH TWOJEJ OSOBY
SĄ ZBIERANE?
Informacje, które przekazujesz Instytutowi Francuskiemu Informacje, które przekazujesz
Instytutowi Francuskiemu są następujące:
w momencie rejestracji, na przykład:
jeśli jesteś nauczycielem/nauczycielką: imię, nazwisko, adres e-mail, adres Twojej placówki
szkolnej, kod pocztowy, miejscowość i kraj zamieszkania, przedmioty, które nauczasz, poziom
szkolny, czyli poziom klas, w których uczysz;
jeśli jesteś uczniem/uczennicą: imię, nazwisko, data urodzenia
podczas korzystania z Witryny internetowej, na przykład: oglądane filmy, pobrana
dokumentacja pedagogiczna (tylko nauczyciel/nauczycielka), fragmenty filmów oraz mapy
myśli, które utworzyłeś(-aś) i udostępniłeś(-aś) lub które zostały udostępnione Tobie.
Informacje techniczne Podczas Twoich odwiedzin na stronie internetowej Institut français
gromadzi informacje wysyłane przez Twój komputer, telefon komórkowy lub inny
wykorzystywany terminal. Na przykład: adres IP, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ
urządzenia, z którego się logujesz.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
Jak opisano w powyższej tabeli, Przetwarzanie danych jest przeprowadzane przez Institut
français na podstawie (i) misji pełnionej w interesie publicznym przez Institut français, (ii)
wypełniania jego zobowiązań prawnych lub (iii) uzasadnionych interesów Institut français.
Nie możesz wyrazić sprzeciwu wobec się takiego Przetwarzania, jeśli jest ono prowadzone w
celu spełnienia obowiązku prawnego.
Jeśli Przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o uzasadniony interes Institut français, możesz
wyrazić sprzeciw wobec niego. W tym celu prosimy o zapoznanie się z informacjami
zamieszczonymi w Sekcji 8 dotyczącej Twoich praw.

PLIKI COOKIE
Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez Institut français można
znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie, dostępnej w Witrynie internetowej.
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KOMU PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
Institut français nie sprzedaje ani nie wynajmuje Twoich danych osobowych żadnym stronom
trzecim.
Ponadto Institut français nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim,
z wyjątkiem przypadków wymienionych w powyższej tabeli podsumowującej. Odbiorcami
danych są:
•

firma OVH, pełniąca rolę hosta Witryny internetowej, posiadająca siedzibę we Francji,
która przechowuje Twoje Dane osobowe we Francji,

•

Arte France Développement, będący dostawcą usług odpowiedzialnym za rozwój
techniczny i hosting witryny, posiadający siedzibę we Francji, który przechowuje Twoje
Dane osobowe we Francji,

•

European Schoolnet, sieć 34 europejskich ministerstw edukacji, której celem jest
wprowadzanie innowacji w dziedzinie edukacji i uczenia się,

•

doradcy zewnętrzni Institut français (np. prawnicy, księgowi, doradcy podatkowi) oraz

•

dział Kina francuskiego Institut français.

Ponadto przekażemy Twoje dane osobowe osobom trzecim, jeśli Institut français dokona
scedowania jednego z jego podmiotów i/lub aktywów, a Twoje dane osobowe zostaną objęte
tą operacją scedowania.
Institut français jest również zobowiązany do przekazania Twoich danych osobowych organom
sądowym, niezależnym organom administracyjnym lub innym organizacjom, jeśli jest to
wymagane z tytułu obowiązujących przepisów.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI
OBSZAR GOSPODARCZY?
Odbiorcy Twoich danych osobowych znajdują się we Francji lub w państwie członkowskim
EOG.
Jeśli w przyszłości dane miałyby być przekazywane poza terytorium EOG, Institut français
dopilnuje, aby operacje te były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zaktualizuje niniejszą politykę.
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JAK DŁUGO TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ
INSTITUT FRANÇAIS?
Institut français przechowuje Twoje dane osobowe przez czas określony w powyższej tabeli
podsumowującej.
Po tym, gdy zaprzestaniesz korzystać z Witryny internetowej, Institut français będzie
przechowywać Twoje dane osobowe w formacie skróconym i anonimowym.

TWOJE PRAWA
W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa do Twoich Danych osobowych posiadanych
przez Institut français.
Poniższa tabela przedstawia przegląd tych praw i sposobów ich wykonywania. Należy
pamiętać, że Institut français sprawdzi tożsamość użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi
na wszelkie wnioski dotyczące korzystania z jego praw. Aby skorzystać ze swoich praw, należy
przesłać odpowiednią wiadomość e-mail na adres: dpo@institutfrancais.com. Należy
pamiętać, że w przypadku każdego z tych praw, jeśli Institut français ma prawne uzasadnienie
umożliwiające odrzucenie wniosku, użytkownik zostanie o tym poinformowany.
Prawo

Treść

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy Institut français przetwarza Dane osobowe
dotyczące Twojej osoby, a jeśli tak jest, uzyskać dostęp do tych Danych
i niektórych informacji na temat ich wykorzystywania przez Institut français oraz
osób i podmiotów, którym je udostępnia. Możesz zażądać uzyskania kopii tych
Danych osobowych.

Prawo do
przeniesienia

Możesz złożyć wniosek o przekazanie Ci danych osobowych, które Institut
français posiada na temat Twojej osoby, w strukturyzowanym formacie,
wykorzystywanym zwyczajowo i odczytywanym maszynowo, a także masz
prawo zażądania, aby Institut français przekazał te Dane osobowe innej stronie,
jeśli ich przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o Twoją zgodę i kiedy
przetwarzanie jest prowadzone za pomocą procesów zautomatyzowanych.

Prawo modyfikacji

Jeśli uważasz, że Dane osobowe posiadane na temat Twojej osoby przez
Institut français są niedokładne lub niekompletne, masz prawo zażądać ich
korekty lub modyfikacji.

Prawo usunięcia

Możesz złożyć do Institut français wniosek o usunięcie Twoich danych
osobowych w następujących okolicznościach: (i) jeżeli uważasz, że posiadanie
tych Danych osobowych przez Institut français nie jest dłużej konieczne,
(ii) jeżeli Institut français przetwarza je na podstawie Twojej zgody
i chcesz wycofać swoją zgodę, (iii) jeżeli Institut français przetwarza Twoje
Dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu i zamierzasz wyrazić
sprzeciw wobec takiego przetwarzania, (iv) jeżeli uważasz, że Institut français
przetwarza Twoje Dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.
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Prawo ograniczenia
przetwarzania
danych

Możesz złożyć do Institut français wniosek o ograniczenie przetwarzania
Twoich Danych osobowych (i) jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich Danych
osobowych, (ii) jeśli ich Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz
się ich usunięciu, (iii) jeśli uważasz, że Institut français nie potrzebuje już
Twoich Danych osobowych, ale są one Ci potrzebne do wykazania,
wykonywania lub obrony Twoich praw przed sądem lub (iv) jeśli wyraziłeś(-aś)
sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych, które Institut français
posiada w odniesieniu do Twojej osoby.

Prawo wyrażenia
sprzeciwu

Masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
przez Institut français, a Institut français jest zobowiązany do rozpatrzenia
Twojego żądania. W tym celu prosimy o przekazanie Instytutowi Francuskiemu
szczegółowego uzasadnienia, aby Institut français mógł ocenić, czy istnieje
uzasadniony i konieczny powód, aby Institut français nadal przetwarzał te Dane
lub czy Institut français musi przetwarzać je w celu wykonywania lub obrony
swoich praw przed sądem.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ/ROSZCZENIE?
Aby złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych przez Institut
français, należy skontaktować się z Instytutem Francuskim na adres e-mail
dpo@institutfrancais.com. Institut français dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej
rozpatrzyć Twój wniosek.
Ponadto przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę
ochrony danych w kraju Unii Europejskiej, w którym mieszkasz lub pracujesz, jeśli uważasz,
że Institut français naruszył przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych.

