POLITYKA PRYWATNOŚCI
NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO AD-SA
§1
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (dalej RODO), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności
pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
§2
Administratorem Danych Osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, będzie Niepubliczne
Centrum Kształcenia Zawodowego AD-SA, ul. Kolonia 15/2, 62-085 Potrzanowo.
§3
W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
•

Imię i nazwisko – podczas rejestracji, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu.

•

Adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki dokumentów.

•

Numer pesel (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) – niezbędne do
wystawiania zaświadczenia.

•

Numer telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji usług.

•

Adres e-mail – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny
kontakt.

•

Data i miejsce urodzenia – dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

•

Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie
takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP
mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych
informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

•

Cookies – serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do
indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń. Można zgodzić się na to, aby
dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy
następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych
witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na

personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach
przeglądarki internetowej.
§4
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj.
udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.
§5
Podanie powyższych danych z §3 jest konieczne w następujących przypadkach:
•

Dokonując zakupu w serwisie należy podać dane służące do zidentyfikowania klienta.

•

Potwierdzając ukończenie egzaminu należy podać dane służące do wystawienia
odpowiednich dokumentów.

•

Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego w którym należy
podać adres e-mail.
§6

Dane kursantów mogą być przekazywane firmom pocztowym i kurierskim (w celu doręczania
przesyłek), serwisom płatności elektronicznych (w przypadku wyboru opcji płatności online),
firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń) oraz
współpracującym z nami wykładowców, trenerów (w zakresie prowadzonego kurs). W
pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza
przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
§7
Dane będą przetwarzane w celu:
•

Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. b „RODO”),

•

Wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z
koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),

•

W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
„RODO”),

•

Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
a) oraz f) „RODO”),

•

Do wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania,
badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
§8

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
•

Związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez
okres wymagany odrębnymi przepisami prawa oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą
przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych
umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie.

•

W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do
czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
§9

Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wtedy można ją cofnąć w każdej
chwili, informując o tym na wskazany adres e-mail: biuro@ad-sa.pl
§10
Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z
naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do ich
usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
§11
Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:
•

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

•

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

•

Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej.

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

•

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

•

Prawo do przenoszenia danych.

•

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie
art. 6 ust 1 lit a RODO.

•

Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
§12

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. W przypadku Kursu Pedagogicznego Dla
Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu dane są udostępniane zgodnie z odrębnymi
przepisami prawa Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu. Nie przechowujemy
danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
§13
Podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych
własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
§14
W Niepublicznym Centrum Kształcenia Zawodowego AD-SA nie są przetwarzane dane
osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
§15
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j.
Dz. U. 2018 poz. 1000 z póź. zm.). oraz Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), użytkownik
serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania
usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail na adres biuro@adsa.pl lub listem poleconym na adres: Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego AD-SA,
ul. Kolonia 15/2, 62-085 Potrzanowo.

