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Szanowni Państwo,
W trosce o Państwa prywatność informujemy, że Państwa dane zebrane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody,
są u nas bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem 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 (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych
RODO oraz celem zapewnienia właściwej ochrony tych danych przysługuje Państwu informacja dotycząca
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firmą Ośrodek Szkolenia Zawodowego ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań NIP: 782-230-38-65 (zwany dalej Administratorem).
2. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest
niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie, zaś w zakresie marketingu własnego naszej firmy taką
podstawą prawną jest tzw. uzasadniony interes Administratora .
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych usług (realizacją
umowy) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy w tym działań marketingowych.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym
je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem
w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku
udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających
tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania,
a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub inna
podstawa prawna - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu lub podstawy prawnej. Oczywiście dane
przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.
8. Macie Państwo między innymi prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody
macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego
przetwarzania danych przez Administratora.
9. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki sziem, local storage i podobnych
służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania
ruchu na naszych stronach. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa
zautomatyzowane decyzje.
10. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami

Jeśli mimo zapoznania się z powyższymi informacjami obawiacie się Państwo o bezpieczeństwo
przetwarzania waszych danych osobowych lub z innych powodów chcecie je usunąć, prosimy o kontakt na
adres osz@osz.pl
Niniejsza nota nie zmienia dotychczasowych warunków współpracy łączących strony, ma jedynie charakter informacyjny.

