OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny (na podstawie art. 13
i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z p. zm.)

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 4QUALITY
DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK ul. Zazdrosna 10, 44-246 Palowice, NIP 647-189-52-06, REGON:
24088028 dbając o Państwa dane osobowe, dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przez nas
przetwarzane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt d RODO.
1. Administratorem danych osobowych jest 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK
ul. Zazdrosna 10, 44-246 Palowice, NIP 647-189-52-06, REGON: 24088028
2. Dane osobowe gromadzone w celu realizacji ofert i umów , wysyłki ofert handlowych za pośrednictwem
drogi elektronicznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
4.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umów i oterty oraz otrzymywania informacji handlowych
drogą elektroniczną jest dobrowolne. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i
współpracownikom 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK , a także podmiotom
przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom
bezpieczeństwa danych osobowych.
6. Wyrażoną zgodę mogą Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność
z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
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7. Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać
składając wniosek w siedzibie 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK. Zakres każdego z
tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
8. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych : Monika Burek Tel: 0798 043 403,
e-mail: monika.burek@4quality.pl

Palowice, 24.05.2018r
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