POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Mach prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Tomasz Mach OSTEO-MACH z siedzibą w Lubaczowie, przy
ul. Kombatantów 10, NIP 7931550522, REGON: 180670608 zwany dalej OSTEO MACH.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. jako niezbędne do wykonania umowy (realizacji zamówionego szkolenia) której
jest Pani/Pana stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. jeżeli uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora Danych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO);
c. w celach związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać, aby:
a. zapisać uczestnika na kurs/szkolenie;
b. wystawić uczestnikowi zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia;
c. wybrać dany kurs/szkolenie z oferty OSTEO-MACH;
d. sporządzać listę obecności na kursie/szkoleniu;
e. przesyłać aktualną ofertę kursów i szkoleń w OSTEO-MACH;
f.

kontaktować się z kursantem w sprawie kursu/szkolenia, na które się zapisał.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy z zakresu IT, biura rachunkowe, firmy
kurierskie, prowadzący szkolenia a także podmioty upoważnione do odbioru danych na
podstawie przepisów prawa (min. ZUS, urzędy skarbowe), z zastrzeżeniem innych
podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów
prawa
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym wykonania umowy
(realizacji zamówionego szkolenia) zgodnie z przepisami prawa podatkowego;
b. do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
f.

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),

g. prawo do cofnięcia zgody (w wypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych) w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem np. poprzez wysłanie emaila z cofnięciem zgody na adres:
osteo-mach@wp.pl;
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
8. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym
warunkiem do uczestnictwa w szkoleniu, a w przypadku wyrażenia zgody - na
otrzymywanie materiałów marketingowych.

