KLAUZULA INFORMACYJNA
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Prosimy o zapoznanie się z poniższa informacją, w której przedstawiamy skrót najważniejszych
zagadnień dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie może mieć miejsce po
25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.
Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Profesjonalne
Szkolenia Informatyczne, mająca siedzibę w Kielcach przy ul. Kościuszki 11; 25-310.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@psi.kielce.pl, poprzez
formularz kontaktowy pod adresem: https://www.psi.kielce.pl/kontakt, lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy i podjęcia czynności
związanych z zawarciem umowy; przyjmowaniu i realizacji zapytań oraz zamówień na świadczenie
usług, w tym szkoleń, warsztatów, egzaminów; realizacji reklamacji; prowadzeniu działań
informacyjnych i reklamowych oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
(np. wystawienia faktury) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 6 ust. 1 pkt c.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie
i wykonanie umowy lub realizacja danej usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość wykonania umowy/usługi.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym Podmiotom jedynie w celu realizacji umowy
na wykonanie danej usługi.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz czas,
w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe i rachunkowe, oraz przez
okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy czy realizacji usługi.
Prawa podmiotów danych
Posiada Pani/Pan prawo do:
a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
b) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na warunkach określonych w RODO
c) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada
Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
info@psi.kielce.pl, pocztą tradycyjną na adres: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
d) Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
Urząd Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22 531 03 00; fax: 22 531 03 01.

