RODO - klauzula informacyjna Instytutu Szkolenia
Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki sp.j.
25 Maja 2018

Szanowny użytkowniku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
jest Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Sp. j. z siedzibą w Opolu a
odbiorcą/odbiorcami podanych danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Instytutu
Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu oraz instytucje lub urzędy uprawnione do kontroli
przedsiębiorców. zwana w dalszej części Instytut Szkolenia bądź Spółką

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz do nas na adres : biuro@isepszkolenia.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas korzystania z naszych usług szkoleniowych lub poprzez formularze
kontaktowe na naszej stronie internetowej.
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Instytut Szkolenia?






obsługi zgłoszeń na realizowane szkolenia,
prowadzenia dokumentacji szkoleniowej
w celu otrzymywania od Administratora na wskazany adres elektroniczny informacji niezbędnych
do przeprowadzenia szkolenia,
w celu przesyłania materiałów szkoleniowych
w celu zawierania umów handlowych, obsługi sprzedaży oraz działań marketingowych
w celach księgowych
windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
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Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w
tym do:





zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
w celach archiwizowania dokumentacji księgowej jak i szkoleniowej
dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika lub
gdy tego wymagać będą okoliczności związane z realizacją usługi (rezerwacja noclegów w hotelu,
transport, ubezpieczenie uczestników szkolenia, itp.).

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
należących do szczególnej kategorii, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę
zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:






imię i nazwisko,
dane kontaktowe (adres email, nr telefonu, adres zamieszkania)
nazwa, adres, NIP, podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub inną.
w niektórych przypadkach data urodzenia lub nr pesel oraz doświadczenie zawodowe,
w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest
pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest
dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Instytutu Szkolenia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych.



w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający
nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą
być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
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Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:



w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w
sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:




przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w
której się znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej:
Podwykonawcami Instytutu Szkolenia, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do
prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Instytutem Szkolenia umowy. W związku z
tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane pracownikom oraz współpracownikom, firmom
świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym, podwykonawcom usług oraz innym
podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi (np. hotel, poczta, usługi kurierskie, ubezpieczenie itp.) –
przekazanie danych następuje na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
zawartej pomiędzy Instytutem Szkolenia a podmiotem realizującym daną usługę.
Ponadto Instytut Szkolenia jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i
instytucji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?



dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
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Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej
zakończeniu w celach:




statystycznych i archiwizacyjnych,
jeśli umowa nie stanowi inaczej to maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia
wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe również dla celów marketingowych przez okres na jaki wyraziłeś
zgodę lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od
tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytut Szkolenia zobowiązany jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych
osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej
usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Instytutu Szkolenia
posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Twoje prawa?
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Nie. Twoje dane nie są ani przetwarzane automatycznie ani też profilowane.
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