POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator danych osobowych ("ADO")
Administratorem danych osobowych jest: Szkolenia Ratowników Wodnych
Grzegorz Mieleszko, ul. Krzyżówki 3c m 43, 03-193 Warszawa, NIP: 854-19-12797
Kontakt z ADO
Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej i/lub skorzystać z uprawnień
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt na
adres e-mail: poczta@kursy-wopr.pl.
Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierza Pani/Pan korzystać z usług szkoleniowych prowadzonych przez
ADO, zostanie Pani/Pan poproszona/-y o dobrowolne podanie podstawowych
danych osobowych. Te dane będą przetwarzane we wskazanych poniżej celach,
związanych z realizacją usług szkoleniowych organizowanych przez ADO („
Usługi").
Konsekwencje nie podania danych osobowych
Podanie danych w formularzu elektronicznym i karcie kursanta/uczestnika
warsztatów jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako
wymagane, skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza zgłoszeniowego i w
konsekwencji w brakiem możliwości udziału w kursie i/lub brakiem możliwości
pobrania materiałów szkoleniowych.
W przypadku danych osób, które są stroną umowy na przeprowadzenie usługi
szkoleniowej (zamówienia usługi szkoleniowej) zawartej z ADO, podanie danych
niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych, jest
warunkiem koniecznym zawarcia i wykonania umowy.
Podanie danych na potrzeby marketingu usług własnych ADO, jest w pełni
dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości
nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.
Cele, dla których Pani/Pana dane mogą być przetwarzane:
- świadczenie usług szkoleniowych
- realizacja usług szkoleniowych,
- marketing bezpośredni oferowanych przez ADO usług, inny niż newsletter.
- informowanie o wydarzeniach organizowanych przed ADO
- informowanie o ofertach pracy
Podstawa i okres przetwarzania:
- umowa o usługi szkoleniowej lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie,
zmierzająca do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); okres przetwarzania okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z
przepisów; obowiązek prawny sporządzania i przechowywania dokumentacji
m.in. rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); okres przetwarzania - termin
przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających
zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora;
- Pani/Pana zgoda wyrażona w formularzu, zgoda na uzyskiwanie newslettera,
zgoda na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
okres przetwarzania - do rezygnacji z kontaktów, rezygnacji z uzyskania
odpowiedzi (cofnięcie zgody); prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na

przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); okres przetwarzania - okres wykonywania
zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów;
prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu
bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); okres przetwarzania - do dnia
uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO; prawnie
uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i
statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); okres przetwarzania - do wycofania
zgody; prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu opinii i satysfakcji
klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); okres przetwarzania — do czasu wycofania
zgody.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane SRW będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie
mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
- na ADO przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania
Pani/Pana danych, ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową szkoleniową,
- cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą
przetwarzania,
- zostanie przyjęty Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych (w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony
interes ADO lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego)
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.
W każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody
pozostaje zgodne z prawem.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe ADO będzie stosować określone
standardy oraz środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami
prawa w celu ochrony ich przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem,
modyfikacją lub zniszczeniem. ADO wdrożyła także procedury i szkolenia
obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo oraz regularnie
dokonuje kontroli pod kątem ich adekwatności środków do zabezpieczenia
posiadanych danych.
Uprawnienia właściciela danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania,
- usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych do
innego administratora (prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w
przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie
umowy), wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych, zwłaszcza z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją — wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora), cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z nim, do złożenia skargi na sposób przetwarzania
danych do organu nadzorczego.

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W
przypadku odmowy uwzględnienia żądania ze strony ADO, otrzyma Pani/Pana
odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. ADO może odmówić usunięcia Pani/Pana
danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków
wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
W niektórych przypadkach ADO może odmówić uwzględnienia Pani/Pana
sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu ADO, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do
przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i
wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń —
takie uprawnienie nie przysługuje AFDO, gdy dane są przetwarzane w celu
marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
W celu realizacji przysługujących Pani/Panu powyższych uprawnień, prosimy o
kontakt na adres email poczta@kursy-wopr.pl.
Zewnętrzni odbiorcy danych
Przy realizacji usług szkoleniowych ADO korzysta z pomocy zewnętrznych
podmiotów (wymienionych poniżej), którym mogą być przekazywane Pani/Pana
dane osobowe:
- podmioty z którymi ADO współpracuje w celu realizacji szkolenia.
- wykładowcy i prowadzący zajęcia praktyczne podczas kurs/warsztatów,
- firmy świadczące usługi poligraficzne (druk legitymacji, certyfikatów,
dyplomów, zaświadczeń, itp.),
- dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej,
- biuro księgowe, zajmujące się obsługą księgowo-finansowa,
- właściciel i pracownicy hotelu (dotyczy kursów/warsztatów z opcją
zakwaterowania),
- osobom reprezentującym jednostki finansujące kurs/warsztat (m.in.: urzędy
pracy, ośrodki pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia, pracodawcy),
- hostingodawcy, dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie
placówki (np. oprogramowanie mailingu grupowego),
- podmioty zapewniające wsparcie techniczne,
- odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim ADO jest zobowiązany do
udostępnienia im danych na mocy przepisów prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu
profilowania i dostosowania przesyłanych przez ADO treści marketingowych, ofert
szkoleniowych/pracy lub informacji, do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności
zawodowej. Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

