POLITYKA PRYWATNOŚCI
Pań stwa prywatnoś ć jest dla mnie bardzo waż na. Chciałbym abyś cie Pań stwo w trakcie korzystania z oferowanych przeze mnie usług nie obawiali się o bezpieczeń stwo powierzonych mi danych osobowych. W
związku z powyż szym poniż ej prezentuję Pań stwu najważ niejsze informacje o zasadach przetwarzania
Pań stwa danych osobowych oraz regułach dotyczących plikó w Cookies, któ re są wykorzystywane przez
mó j Serwis.
DEFINICJE
Poniż ej znajdą Pań stwo deEinicję pojęć często uż ywanych w niniejszym dokumencie.
• Dane osobowe lub Dane – oznaczają wszelkie informacje o osobie Eizycznej zidentyEikowanej lub
moż liwej do zidentyEikowania poprzez jeden lub kilka szczegó lnych czynnikó w okreś lających Eizyczną, Eizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, społeczną lub kulturową, w tym IP
urządzenia, dane o lokalizacji, identyEikator internetowy oraz informacje gromadzone za poś rednictwem plikó w cookie oraz innej podobnej technologii.
• Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatnoś ci.
• RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b Eizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przeze mnie pod adresem: www.emocjonalneiq.pl. Celem Serwisu jest dostarczanie treś ci oraz produktó w i usług dla biznesu oraz klientó w
indywidualnych.
• Użytkownik – oznacza osobę Eizyczną korzystającą z Serwisu lub jego pojedynczej funkcjonalnoś ci.
KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pań stwa Dane osobowe,
jestem ja, czyli Aleksander Sienkiewicz prowadzący działalnoś ć gospodarczą pod Eirmą: ASC ALEKSANDER
SIENKIEWICZ, (dalej „ASC”) z siedzibą w Oławie ul. Ró ż ana 15, NIP: 912-174-27-39. W przypadku pytań
związanych z przetwarzaniem Pań stwa danych osobowych proszę o kontakt pod adresem e-mail: szkolenia@oleksienkiewicz.pl. Mogą Pań stwo ró wnież skontaktować się ze mną pocztą tradycyjną na wyż ej podany adres.
SKĄD ASC MA MOJE DANE?
Występując w charakterze administratora danych osobowych dysponuję tylko i wyłącznie tymi danymi,
któ re zostały mi przez Pań stwo udostępnione (lub zostały udostępnione przez podmiot, któ ry skierował
Pana/Panią na organizowane przeze mnie szkolenie). Przeważ nie przekazują mi Pań stwo Dane osobowe
w treś ci uzupełnionych zamó wień lub w treś ci kierowanych do mnie wiadomoś ci e-mail.
CZY PRZEKAZANIE DANYCH ASC BYŁO KONIECZNE?
Nie muszą mi Pań stwo przekazywać swoich danych osobowych. Przekazania mi przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne. Jednocześ nie informuję jednak, ż e jeż eli nie podadzą mi Pań stwo danych
osobowych w treś ci formularza kontaktowego, to nie będę miał moż liwoś ci odpowiedzieć na skierowane
zapytanie, a jeż eli nie podadzą mi Pań stwo danych na etapie zawierania umowy (dotyczącej np. realizacji
szkolenia), to jej zawarcie nie będzie moż liwe. Oczywiś cie w takim przypadku nie będzie moż liwa ró wnież
realizacja uprawnień , któ re wynikałaby z faktu zawarcia takiej umowy.
JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I JAK DŁUGO ASC PRZETWARZA MOJE
DANE OSOBOWE?

Poniż ej wyjaś niam w jakim celu, w oparciu o jaką podstawę prawną i przez jaki czas planuję przetwarzać
Pań stwa Dane osobowe:
Cele przetwarzania

Podstawa prawna prze- Okres przechowywania
twarzania

Przetwarzanie danych osobowych
w celu udzielenia odpowiedzi na
pytania skierowane do mnie za
poś rednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w
Serwisie lub na mó j adres e-mail.

Podstawą przetwarzania
danych jest mó j uzasadniony prawnie interes wyraż ający się w udzieleniu
odpowiedzi na skierowane
do mnie pytania.

Dane przetwarzane są zasadniczo
przez okres 12 miesięcy od chwili
ich otrzymania, liczonych jednak
(dla ułatwienia) od 1 stycznia
kolejnego roku.

Przetwarzanie danych osobowych
w celu zawarcia i wykonania
umowy z Klientem (do zawarcia
umowy dochodzi w szczegó lnoś ci
w sytuacji zamó wienia Szkolenia
za poś rednictwem Serwisu).

Podstawą przetwarzania
danych jest fakt, ż e podejmowane są działania na
ż ądanie osoby, z któ rą ma
zostać zawarta umowa,
fakt ż e Dane są niezbędne
do wykonania umowy,
przepisy prawa (w zakresie obowiązkó w Eiskalnych) i wreszcie mó j uzasadniony prawnie interes.

Pozyskane w omawiany sposó b
Dane osobowe są przeze mnie
przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wykonaniu – przez okres przedawnienia roszczeń Stron wynikających z tej umowy. Okres ten moż e
być nieznacznie wydłuż ony jeż eli
wynika to z moich obowiązkó w
wynikających z przepisó w prawa
(np. udokumentowanie transakcji
dla celó w podatkowych).

Podstawą przetwarzania
danych jest mó j uzasadniony prawnie interes
(przepisy prawa dopuszczają ujęcie marketingu w
tym polu).

Dane osobowe w omawianym
zakresie przetwarzane są przeze
mnie do czasu złoż enia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Po jego
złoż eniu Dane będą przeze mnie
niezwłocznie usunięte.

Przetwarzanie danych osobowych
w celu realizacji uprawnień Stron
wynikających z zawartej umowy
(obsługa reklamacji, skarg, realizacja prawa do odstąpienia od
umowy, ale też dochodzenie roszczeń ASC, obrona przed roszczeniami kierowanymi względem
ASC).

Przetwarzanie danych osobowych
w celu podjęcia przeze mnie działań w ramach tzw. marketingu
bezpoś redniego.

JAKIE MAM UPRAWNIENIA WOBEC ASC W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?
W związku z faktem przetwarzania przeze mnie Pani/Pana danych osobowych, moż e Pan/i ż ądać ode
mnie:
• dostępu do swoich danych osobowych;

•

sprostowania Pana/i danych osobowych w przypadku, w któ rym Dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• usunięcia Pana/i danych osobowych danych w przypadku, w któ rym Dane nie są już niezbędne do
celó w, dla któ rych zostały zebrane lub zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania
tych danych, lub Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub Dane powinny być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych, gdy Dane są nieprawidłowe, lub dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte, lub
Pani/Pana Dane nie są już mi potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń , lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• sprzeciwu, jeś li przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celó w statystycznych, marketingu bezpoś redniego w tym proEilowania.
Jeś li chcecie Pań stwo skorzystać ze swoich praw proszę o kontakt elektroniczny na adres: e-mail: szkolenia@oleksienkiewicz.pl lub pisemnie - ASC ALEKSANDER SIENKIEWICZ, ul. Ró ż ana 15, 55-200 Oława.
Przypominam, ż e ma Pani/Pan ró wnież prawo wnieś ć skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie
Pana/i danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KIM SĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?
Dokładam niezbędnej starannoś ci, by osoby nieupoważ nione nie uzyskały dostępu do Pana/i danych osobowych, któ re zostały mi przekazane. W rezultacie powyż szego do Pani/Pana danych osobowych mogą
mieć dostęp wyłącznie podmioty lub osoby, z któ rymi wspó łpracuję (są to starannie wyselekcjonowane
podmioty, któ re dają gwarancje bezpieczeń stwa przetwarzania Pań stwa danych osobowych, a któ rych
usługi są mi niezbędne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalnoś ci gospodarczej), lub podmioty
uprawnione do otrzymania Pań stwa danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Powyż sze grono obejmuje:
• banki i podmioty obsługujące płatnoś ci;
• podmioty realizujące obsługę przesyłek (np. wysyłka materiałó w szkoleniowych lub certyEikató w);
• trenerzy przeprowadzający dla Pań stwa szkolenia;
• osoby lub Eirmy wspierające obsługę mojej Eirmy, w tym np. dostawcy systemó w teleinformatycznych, podmioty wspierające mnie w zakresie IT, biura rachunkowe, doradcy podatkowi i adwokaci
oraz radcowie prawni.
Jeś li jest to konieczne, ze wskazanymi podmiotami zawieram stosowne umowy, w któ rych deEiniowane są
odpowiednie gwarancje ochrony Pań stwa danych osobowych (mam tu na myś li umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

CZY MOJE DANE SĄ U WAS BEZPIECZNE?
Tak jak zaznaczyłem na wstępie, przetwarzając Pań stwa Dane osobowe przykładam bardzo duż ą uwagę
do ich bezpieczeń stwa. Wychodzę z założ enia, ż e o te Dane należ y dbać tak samo, jakby to były Dane dotyczące mnie samego. W związku z powyż szym stosuję odpowiednie ś rodki organizacyjne i techniczne
zgodne z prawem i praktykami rynkowymi w zakresie ochrony Pań stwa danych osobowych. Sh rodki te
obejmują m.in. szyfrowanie danych, szyfrowanie połączeń za pomocą certyEikatu SSL, czy nadawanie
uprawnień dostępu dla osó b, któ re mają dostęp do Pań stwa Danych.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNEJ TECHNOLOGII NA STRONIE INTERNETOWEJ
Prowadzony przeze mnie serwis moż e wykorzystywać pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plikó w tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie
osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).
Plikó w Cookies uż ywać mogę w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji na ten temat (w tym ró wnież informacje w jaki sposó b przeglądać Stronę bez korzystania z plikó w Cookies) znajdą Pań stwo na stronie internatowej: https://wszystkoociasteczkach.pl/

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka moż e zostać przeze mnie zaktualizowana w przyszłoś ci. Nastąpi to poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.
Przedstawiona powyż ej wersja Polityki Prywatnoś ci obowiązuje od 12.07. 2021 r.

