Deklaracja Ochrony Danych:
DROGI UŻYTKOWNIKU,
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, 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 lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących
Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy
również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Twoich danych jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. (dalej CBT EDU), ul. Wołodyjowskiego 74 A, 02-724 Warszawa (NIP:522-27489-25), dalej zwana Administratorem.
DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach
marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz
dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego
bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane NIE BĘDĄ przekazywane do osób, firm oraz państw trzecich.
JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i
usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z 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 (RODO)

Odbiorcy danych

Cel przetwarzania

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie
realizacji zobowiązań umownych lub ustawowych, a w szczególności: organy państwowe,
obsługa prawna i informatyczna, jak również obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni
pracownicy i współpracownicy Administratora.

Rodzaj danych mogących
podlegać przetwarzaniu

Przysługujące uprawnienia

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a
Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności lub
cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
• Imię i nazwisko,
• adres (kod
pocztowy,
Komunikacja z Administratorem
miejscowość, ulica
(kontakt telefoniczny, mailowy,
i nr domu, ew.
komunikatory
mobilne
i
dodatkowe dane
komputerowe,
aplikacje
adresowe),
dedykowane)
• adres e-mail,
• data urodzenia,
• płeć,
• numer telefonu
stacjonarnego
i/lub
komórkowego,

•
Przesyłanie newslettera, ofert drogą
elektroniczną i reklamy w celach
informacyjnych

•
•

•
•

Udział w konkursach oraz wykładach
i zajęciach edukacyjnych
organizowanych przez Centrum CBT
EDU

•
•
•
•

•
•
•

•

kraj zamieszkania,
Imię i nazwisko,
adres e-mail,

Imię i nazwisko,
adres (kod
pocztowy,
miejscowość, ulica
i nr domu, ew.
dodatkowe dane
adresowe),
adres e-mail,
data urodzenia,
płeć,
numer telefonu
stacjonarnego
i/lub
komórkowego,
kraj zamieszkania
Imię i nazwisko,
adres (kod
pocztowy,
miejscowość, ulica
i nr domu, ew.
dodatkowe dane
adresowe),
adres e-mail,

1) osoba, której dane dotyczą korzystająca z dedykowanych przez
Administratora aplikacji ma wgląd do swoich danych osobowych
poprzez aplikację, z której korzysta,
2) jeżeli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości
samodzielnego sprostowania danych to prawo takie może
wykonać poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy Inspektora
Ochrony Danych,
3) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub
wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie
żądania na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych,
4) osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją
zgodę, ze skutkiem na przyszłość,
5) na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Aplikowanie na wolne stanowiska
pracy

•
•
•

•
•
•

data urodzenia,
płeć,
numer telefonu
stacjonarnego
i/lub
komórkowego,
kraj zamieszkania,
wykształcenie,
doświadczenie
zawodowe
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b

Uwaga ! Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f do momentu wygaśnięcia roszczeń
związanych z wykonaniem zobowiązań umownych.
Osoby fizyczne:
• Imię i nazwisko,
• adres (kod
pocztowy,
miejscowość, ulica
i nr domu, ew.
dodatkowe dane
adresowe),
• adres e-mail,
• data urodzenia,
• płeć,
• numer telefonu
stacjonarnego
i/lub
komórkowego,

•
•
•
•

•
Zawarcie umowy

kraj zamieszkania,
PESEL
NIP
seria i numer
dowodu
osobistego oraz
jego data
ważności,
stan cywilny.

Osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą :
• Imię i nazwisko,
• adres (kod
pocztowy,
miejscowość, ulica
i nr domu, ew.
dodatkowe dane
adresowe),
• adres e-mail,
• data urodzenia,
• płeć,
• numer telefonu
stacjonarnego
i/lub
komórkowego,
• kraj zamieszkania,
• PESEL

1) w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6
ust. 1 list. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie
może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie
koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania
umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane
prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych
danych może być wykonane poprzez zgłoszenie żądania na adres
mailowy Inspektora Ochrony Danych,
2) żądanie związane z prawem do przenoszenia danych może być
wykonane poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy
Inspektora Ochrony Danych,
3) na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

•

•
•
•
•
•

seria i numer
dowodu
osobistego oraz
jego data
ważności,
stan cywilny,
NIP
REGON
adres
wykonywania
działalności;
dane pracowników
i
współpracowników

Podmioty prowadzące
działalność pod firmą
dane
pełnomocników,
pracowników i
współpracowników
w tym ich dane
kontaktowe
przekazane na
potrzeby realizacji
umowy

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
Uwaga ! Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f do momentu wygaśnięcia roszczeń
związanych z wykonaniem zobowiązań umownych.

Egzekucja zobowiązań

Dane wymienione w
punktach powyżej
niezbędne do
prawidłowego
dochodzenia roszczeń

1) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być
wykonane poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy
Inspektora Ochrony Danych,
2) na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz
żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie
wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
Z KIM KONTAKTOWAĆ SIĘ CELU REALIZACJI SWOICH PRAW?
Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Stanisław Lechowicz,
e-mail: law.it.office@gmail.com

