OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UCZESTNICY PPS
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż :
1. Dane Administratora Danych Osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Polska Platforma Szkoleniowa Sp. z o.o., ul. Kolejowa 47 Lok U-23, 01-210 Warszawa, NIP 527-27792-47, REGON: 365369685, XII Wydział gospodarczy KRS 0000635648 tel. (22) 100 44 61
2. Cel i zakres przetwarzania danych: Dane osobowe osób, które korzystają z naszej strony
www.ppps.edu.pl i zgłaszają swój udział w szkoleniu wypełniając formularz zgłoszeniowy
przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzamy
również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług szkoleniowych. Przetwarzanie danych
osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami. Podstawą prawną jest uzasadniony interes
realizowany przez administratora danych osobowych. Nie wykorzystujemy danych osobowych w
celach innych niż przewidziane przepisami prawa.
3. Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom wyłącznie
upoważnionym przez nas: naszym pracownikom oraz podmiotom przetwarzającym (biuro księgowe,
administrator systemu CRM). Państwa dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom
trzecim.
4. Okres przetwarzania danych osobowych: W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na
podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu
ustania ww. interesu lub do momentu wniesienie sprzeciwu. W przypadku braku konkretnych
wymogów prawnych, przetwarzanie danych osobowych ustaje po upływie 10 lat. Przetwarzamy
Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
5. Przysługujące prawa: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
Możecie Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Skarga: Macie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Realizacja umowy: Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
7. Profilowanie: Państwa dane nie będą profilowane.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r i ma zastosowanie do umów
zawieranych od tego dnia.

