
Polityka prywatności dla klientów
Krakowskiego Centrum Dialogu Społecznego

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych są Dariusz Kuchta
i Krzysztof Puc działający pod firmą Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego z siedzibą:
31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego ó, wpisaną do Rejestru Instyhrcji
Szkoleniowych (RIS) o numerze ewidencyjnym: ż.12100033/2005., zwaną dalej KCDS.
Jesteśmy również niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego - wpis do Ewidencji
Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzony przez Prezydenta Miasta Krakowa nr
4430.13.116 i dzlałamy na podstawie prawa kajowego w tym zakresie. Kontakt w sprawie
ochrony danych osobowych jest moźliwy pod adresem e-mail: sekretariat@kcds,edu.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

KCDS posiada Inspektora Ochrony Danych - aktualnie jest nim Dariusz Kuchta, który
chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach zńązanych z ochroną danych
osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pltania dotyczące przetwarzania
Pana,{Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail:
sekretariat@kcds.edu.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, KCDS przetwarza PanalPani dane
osobowe - w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z plawem. PoniZej znildzie PailPani
wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celach organizacji szkolenia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko

. data i miejsce urodzenia

. PESEL

. mieisce zatńeszkalia

. wyksźałcenie

. telefon

. adres e-mail

. adreskorespondencyjny.

Podstawą prawną takiego przętwarzania danych jest ań. 6 ust. 1 lit. a i b RoDo, które
pozwalają ptzetwatzaó dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub
podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody;

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko,

. adres e-mail,

. r'azv,,a szkolenia,

. ewentualnie adres zamieszkania - jeżeli następuje zwrot pieniędzy,



. ewentualnie numel rachunku bankowego -jeźeli następuje zrvrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzu,ia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RoDo, które
pozwalają przetwaruać danę osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta przetwarzamy
takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko,

. adres e-mail,

. nazwa szkolenia,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzaó dane osobowe, jeZeli tym sposobem Adminishator Danych Osobowych realizuje
swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem KCDS jest informowanie
klienta o czynnościach zńązaurrych z realizacją usłlgi w planowanym terminie, ewentualnych
zmianach - w celu podwyższenia komfortu orazbieżącĄ aktualizacji planowanych szkoleń);

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z rea|izacją usługi przetwarzamy
takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko,

. numer tele[onu,

. nazwa szkolenia.

Podstawą prawną takiego ptzetwarzańa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetvłarzać dane osobowe na podstańe dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu przesyłania ew. powiadomień sms przetważamy takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko,

. numer telefonu,

. lazwa szkolenia.

Przesyłane wiadomości sms nie zawieraj ą żadnych treści marketingowych. Podstawą prawną

takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RoDo, który pozwala płZetwarzać danę

osobowe na podstawie dobfowolnie udzielonej zgody;

W celu wystawienia faktury i spelnienia innych obowiązków rrynikających z przepisów
prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat,
przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko,

. numer PESEL,

. firma,

. adres zamieszkania lub adres siedziby,

. numer NIP,

. nazwa szkolenia.
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Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. l lit. c RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, j eżeli takie przetwarzanie j est koni eczne do wywiązania się przez
Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

W celu przechowywania zapytań przetwaruamy takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko,

. adres e-mail,

. numer telefonu.

- może się bońem zdarzyć; że decyzję o skorzystaniu z uczestnictwa w szkoleniu podejmie
pan /pani po pewnym czasie. podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1

lit. f RODO, który pozwala przętwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony inteles (w tym prz)padku interesem
KCDS jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu o odmiennej tematyce od złożonego
zapltania);

W celu badania satysfakcji z oferowanych uslug może zdarzyó się, że przetwarzamy takie
dane osobowe, jak:

. imię i nazńsko,

. adres e-mail,

. nazwa szkolenia.

Podstawą prawną takiego przetvłananiadanych jest art. 6 ust. 1 lit, f RODO, który pozwala
przetwarzaó dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje
swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku intefesem KCDS jest poznanie opinii
klientów na temat świadczonych usług, aĘ dostosować je do potrzeb i oczekiwań
zainteresowanych):

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów,
którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzuny takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko,

. adres e-mail,

. numer telefonu.

poniewż po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki
dokumentacyjne dla v,rykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Par/Pani
np. sprzeciw wobec przetwarzania PulalPani danych osobowych do celów marketingowych,
musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, poniewż sobie tego
nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetvłarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust, 1 lit. c RODO,
który pozwala przetwarzaó dane osobowe, jeZeli takie przetwarzanie jest konieczne do
wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających
z prawa; po drugie, ad. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli
tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes
(w tym przypadku interesem KCDS jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują
swoje uprawnienia wynikające z RODO);
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W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniarni przetwarzamy takie dane

osobowe, jak:

. imię i nazwisko lub ewentualnie firmę,

. adres zamieszkania lub adres siedziby firmy

. numer PESEL lub numer NIP (w przypadku zgłoszenia firmy),

. adres e-mail,

. numer telefonu,

. nazwa szkolenia.

Podstawą prawną takiego ptzetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzń dane osobowe, jeZeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje
swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem KCDS jest posiadanie danych
osobowych, które pozwolą ustalió, dochodzić lub bronió się przed roszczeniami, w tym
klientów i osób trzecich);

W celu archiwalnym i dowodowym ptzetvłarzamy takie dane osobowe, jak:

. imię i nazwisko,

. adreskorespondencyjny,

. PESEL,

. adres zamieszkania,

. adres e-mai l,

. firma,

. naz:wa szkolenia

- na potrzeby zabezpieczeńa informacji, które mogą słuźyć wykazywaniu faktów
o znaczenil prawrym. Podstawą prawną takiego przetwarzaria danych jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, który pozwala ptzetwarzaó dane osobowe, jeZeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tlłn przypadku interesem
KCDS jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów
związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zńąda);

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie intemetowej należącej
do KCDS, przelwarzamy takie dane osobowe, jak:

. data i godzina odwiedzin strony,

. rodzaj systemu operacyjnego.

. przybliżona|okalizacja,

. rodzaj przeglądarki intemetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

. czas spędzony na stronie.

. odwiedzonepodstrony,

. podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy lub dokonano zg}oszenia na
szkolenie

Podstawą prawną takiego przetwatzartia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
prrrL*ur.ić dane osobowe. jeZeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje
swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem KCDS jest poznanie
aktywności klientów na stronie intemetowej);
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W celu wykorzystywania cookies na stronie intemetowej przetwarzamy takie informacje
tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym puŃcie). Podstawą prawną takiego
przetvłarzaria jest ań. ó ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwatzać dane osobowe na
podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wej ściu na stronę intemetową
pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

W ceiu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

. adres IP,

. data i czas serwera,

. informacje o przegĘarce intemetowej,

. informacje o systemie operacyjnym

- dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym
korzystaniu ze strony należącej do KCDS, Administrowanie stroną intemetową bez użycia
serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego
przetwarzańa danych jest art. 6 ust. 1 lit, f RODO, który pozwala ptzętwarzń dane osobowe,
jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realiĄe swój plawnie uzasadniony
interes (w tym przlpadku interesem KCDS jest administrowanie stroną intemetową);

IV. Cookies

1, Firma na swojej sftonie intemetowej, wykorzysĘe tzw. cookies, czyli krótkie
informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym
urządzeniu użytkownika, Mogą byó one odcą,tywan e przez nasż system, a także przez
systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np, Facebooka,
Google'a).

2. Cookies spełniają bardzo wiele fuŃcji na stronie intemetowej, najczęściej
przydatnych, które postalamy się opisaó poniżej (eżeli informacje są

niewystarczaj ące, prosimy o kontakt):

. zapewnianie bezpieczeństwa - pliki cookies są wykorzystywane w celu
uwierzlelniania uży,tkowników otaz zapobiegania nieupowźnionemu korzystaniu z
panelu klienta, Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika ptzed
dostępem osób nieupoważnionych;

. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej - pliki cookies
są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie dzińńa i aby można było korzystać
z funkcji na niej dostępnych, co jest moźliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu
ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem
sprawnie poruszaó się na stronie intemetowej i poszczególnych podstronach;

. stan sesji - w plikach cookies często są zapislłvane informacje o tym, jak
odwiedzający korzystają ze strony intemetowej, np. które podshony najczęściej
wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych
podstronach, Pliki cookies służące do zapisywania tzw. ,,stanu sesji" pomagają zatem
ulepszać usługi i zwiększać komfoń przeglądania stron;

. tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby
plzean izowaQ, w jaki sposób uĄtkownicy korzystaj ą ze strony intemetowej (ak
wielu otwiera skonę intemetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbldzają
największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszaó stronę
intemetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
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. korzy§tanie z funkcji społecznościowych - na stronie intemetowej posiadamy tzw.
pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage'a w tym serwisie
podczas korzystania z ńtryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystaó
z plików cookies dostarcz anych przez Facebooka.

V. Prawo wycofania zgody

1 . Jeżeli przetvłarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w kuZdej
chwili może Par/Pani tę zgodę cofnąć - wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałby/chciałaby Par/Pani cofnąó zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
to w tym celu wystalczy:

. wysłać maila do KCDS, który trafi do Inspektora Ochrony Danych na adres

sekretariat@kcds.edu.pl

3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody,
jej cofnięcie nie powoduje, że ptzetwarzunie danych osobowych do tego momentu
było nielegalne, Irurymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać
Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpłyrva na zgodność z prawem

dotychczasoweg o pr zetvł ar zania.

VI. Wymóg podania danych osobowych

l. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowo 1ne i zależy od Pana/Pani
decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie okeślonych danych osobowych
jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakesie korzystania z usług.

2. Aby uczestniczyć w szkoleniu, warsztacie czy kursie, konieczne jest podanie imienia
i nazwiska, PESELu, daty urodzenia i miejsca urodzenia, ew. wyksźałcenia, numeru
telefonu oraz adresu e-mail - bez tego nie jesteśmy w stanie zavłzęć oraz łł,ykonać
umowy.

3, Aby mógł/mogła Par/Pani otrzymaó faktllrę za usługi, konieczne jest podanie

wszystkich danych wlłnaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska
lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP - bez tego nie
jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

4. Aby móc się skontaktować z PanernlPanią e-mailem lub telefonicznie w sprawach
zńązanych z rcalizacją usługi w przedmiocie szkolenia/warsztatu czy kursu,
konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu - bez teEo nie jesteśmy w
stanie nawiąać kontaktu.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonuj emy zaltomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapltania, która jest przesyłana za pośrednictwem
formularza kontaktowego, nie podlega ocenie płzez system informatyczny, Proponowana
cena usługi w żaden sposób nie jest wlT rikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system
informatyczny.
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VIII. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych
podmiotów, co niejednokrotnie wiąZe się z koniecznością przekazania danych
osobowych. W związku z powżśzym, w nzie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani
dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmie
księgowej, firmie hostingowej, firmie przygotowującej ceńyfikaty, Instruktorom
szkoleń, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zasńa koniecmość naprawienia
szkody),

ż. Optócz tego, może się zdarzyó, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub
decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe
również innym podmiotom, czy to publicznym czy pfywatnym. Dlatego niezmiemie
trudno nam przewidzieć, kto może zgłosió się z żądaniem udostępnienia danych
osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że kńdy przypadek żądania
udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie,
aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że PanalPari dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy.

X. Okres przetwarzania danych osobowych

Odnośnie okresu przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Państwa dane

osobowe będą przechowywarrc przez okes trwania projektu poświęconego organizacji
szkoleń i warsźatów w zakresie fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i sportu realizowanego przeż
KCDS, do czasu:

. cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu plzetwarzanią w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

. skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, w odniesieniu
do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

. zdezŃtualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych
przetu,arzanych głównie do celów ana|iĘcznych, wykorzystania cookies
i administrowania stroną intemetową.

XI. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

. dostępu do swoich danych osobowych,

. sprosto,tvaniadanych osobowych,

. usunięcia danych osobowych,

. ograniczenia przetutarzaniadanych osobowych,

. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

. przenoszenia danych osobowych.

ł



2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych
i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatęm
w niektórych sltuacjach rnożemy zgodnie z prawem odmówió Panr-/Pani ich
spełnienia. Jednak:że, jeże|i odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej
analizie i tylko w sl.tuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w kżdej chwili przysługuje
Panu,Ęani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one
wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi
Par/Pani jednak pamiętaó, że zgodnie z przepisani możemy odmóńć uwzględnienia
sprzeciwu, jeżeli wykńemy, że:

. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne
w stosunku do Pana,{Pani interesów, praw i wolności lub

. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczęń.

5. Ponadto w kżdej chwili może Parr/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po
otrzlłnaniu sprzeciwu zaprzestaniemy ptzęt:vluzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia może Pan]Pani ztealizowń poprzez:

. wysłać maila do KCDS, który trafi do Inspektora Ochrony Danych na adres
sekretariat@kcds.edu.pl

XII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan Ęani, że Pana/Pu,li dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, moźe Pan/Pani wnieśó skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,

XIII. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych,

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prlvratności zostanie
Pan Ęani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową,

3. Niniejsza Polityka prywatności obowipuje od dnia 25 maja 2018 r.
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Klauzula informacyjna zgodna z RODO

f3 Wy.uru* zgodę na przetwaruanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu

uczestnictwa w szkoleniach/ kursach organizowanych przez Krakowskie Centrum Dialogu Społecmego s.c,,

w szczególności kontakfu, przesyłania informacji, faktur (w tym poc^Ą elektroniczną) oraz jeźeli jest to

niezbędne do przekazywania ew. podmiotom wspóĘracującym przy realizacji szkolelV kursów. Dane podawane

są dobrowolnie.

ff WyraZam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail

informacji handlowej w rozumieniu alt.l0 ust. l ustawy Z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną

od Krakowskiego Centrum Dialogu Społecznego s.c. z siedzibą w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego ó,

31-541 Kraków.

§ wyrazam zgodę na przatwarzanię moich danych osobowych z rozumieniu ustarvy z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn]'a 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne

w celach markętingowych przez Krakowskie Centrum Dialogu Społecmego s.c, z siedzibą w Krakowie, al.

Powstania Warszawskiego 6,31-54l Kraków i oświadczam, iz podanie przeze mnie danych osobowych jest

dobrowolrre oraz iż zostałem/łam poinformowany/na o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich

zmiany oraz usunięcia.

lnformuj emy, że:

1. Przętwalzanie odbywa się na podstawie Ro4orządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ó79

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób flzycmych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych.
2. Administratorami danych wskazanych w zgodzie na plzetwarzani€ danych osobowych w)T ażanej powyżej są

Dariusz Kuchta i Krzysnof Puc, dzińający pod firmą Krakowskie Centrum Dialogu Społecznęgo , z siedzibą:

al. Powstania Warszawskiego 6, 31-54l Kraków, tęl'.| (12)4173978lub komórka 668227946, adręs e-mail:

sekretariat@kcds.edu.pl
3. Celem zbierania danych.jest świadczenie oferowanych usług szkoleniowych.

4. pani,/ pana dane osobowe będą przętwarzale Ęlko w celu wykonania usług szkoleniowych krakowskiego

centrum Dialogu Społecmego s.c.

5. Prrysługuje Pani./ Panu prawo do dostępu do fieści danych oraz ich sprostowania, usrrnięcia lub ograniczenia

przetwafzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zapfzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak

również prawo do cofuięcia zgody w dowolnym momencie orźŁ prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochlony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz również niezbędne do realizacji usług przez firmę Krakowskie

Centrum Dialogu Społecmego s.c. W prąpadku niepodania danych realizacja usfugi szkoleniowej będzie

niemożliwa do wykonania.
7. Dane udostępnione pfzez Panlą! Pana nie będą pod|egały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami

danych będą rylko insłłucje upowaźnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią./ Pana nie będą podlegaĘ profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacj i

międzynarodowej. Wyjątek może stanowić przechowywanle zabezpieczonej kopii Państwa danych na

serwerach usługodawców, które fizycznie mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

l0. Dane będą przechowywane przez okes niezbędny do rea|izacji usługi, fuŃcjonowania konta uZytkownika

oraz archiwizowane w celach koniecznych i regulowanych przepisami prawa,

l1. Dane będą udostępniane Ęlko podmiotom upowaźnionym na podstawie przepisów prawa.

l2. PoliĘka prywatności jest dostępna na stronie www.kcds.edu.pl w Zakładce Aktualności (na samym dole).


