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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Cyber Security Lab Sp. z o. o. z siedzibą w 
Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin - A. Wysockiego 8 (66-002 Zielona Góra) wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Zielonej Górze , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000876938, o numerze NIP: 973 107 51 87 oraz numerze REGON: 387841774, określana dalej 
jako “Administrator”. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030). 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) mogą Państwo uzyskać: 
3.1. telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: + 48 516 042 207; 
3.2. lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@CyberSecurityLab.tech; 
3.3. lub osobiście w biurze Cyber Security Lab Sp. z o. o. w Zielonej Górze (66-002) przy ul. 

Nowy Kisielin - A. Wysockiego 8, w godzinach otwarcia biura. 
4. Państwa dane są pozyskiwane i przetwarzane w celu: 

4.1. umożliwienia korzystania z Generatora Wniosków oraz Umów Stypendialnych, zgodnie 
z regulaminem korzystania ze strony  internetowej Generatora Wniosków oraz Umów 
Stypendialnych dostępnym pod adresem wypelnij-wniosek.pl, w tym przede wszystkim 
w celu dokonania rejestracji Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO, 

4.2. udzielenia wsparcia oraz pomocy przy korzystaniu z Systemu przez Administratora 
Systemu oraz obsługi / realizacji dokonanego przez Państwa w tym celu zgłoszenia, w 
tym w celu przekazania informacji zwrotnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

4.3. realizacji dokonanego przez Państwa zgłoszenia reklamacyjnego, w tym w celu 
przekazania informacji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną; 

4.4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez Administratora - co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych 
osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 
5.1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury 

Społecznej, pełniący funkcję procesora dla Państwa danych osobowych - na podstawie 
zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowy powierzenia 
danych. 

5.2. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego również: 
5.2.1. kancelaria prawna, 
5.2.2. organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas / okres: 
6.1. w przypadku danych przetwarzanych w celu umożliwienia korzystania z Generatora 

Wniosków oraz Umów Stypendialnych - przez czas / okres niezbędny do realizacji usługi 
świadczonej drogą elektroniczną przedłużony o okres jednego roku ze względu na 
wymóg archiwizacji, czyli np. przez czas trwania naboru, w zakresie danych 
przetwarzanych w związku z tym naborem, a po jego zakończeniu jeszcze przez okres 
jednego roku; 



6.2. w przypadku danych przetwarzanych w ramach zgłoszenia dotyczącego wsparcia oraz 
pomocy przy korzystaniu z Systemu - przez czas / okres niezbędny do realizacji tego 
zgłoszenia; 

6.3. w przypadku danych przetwarzanych w ramach zgłoszenia reklamacyjnego - przez czas 
/ okres niezbędny do realizacji tego zgłoszenia; 

6.4. w przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - przez okres 10 lat 
od chwili zaistnienia takiej sytuacji. 

7. Dysponują Państwo prawem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawem do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawem do przenoszenia danych. Ponadto dysponują Państwo prawem do cofnięcia udzielonej 
uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych osobowych 
pozyskanych przez Administratora na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Dysponują Państwo prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
10. Kwestie wykorzystania plików cookies reguluję dokument ”Polityka wykorzystania plików 

cookies”, która jest dostępna pod adresem wypelnij-wniosek.pl/static/cookies.pdf. 


