Informacja o przetwarzaniu danych
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu
rejestracji na szkolenie jest INELO Polska Sp. z o. o. (ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała) dalej: INELO.
Ponadto, informujemy, że:












Dane osobowe będą przetwarzane przez INELO w celu zawarcia oraz realizacji
zamawianej usługi szkoleniowej - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a ponadto
w celu dochodzenia możliwych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
wypełnienia obowiązków prawnych w związku z koniecznością przechowywania
dowodów księgowych - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w razie wyrażenia
dodatkowych zgód - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach
wskazanych w treści tych zgód.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej
zakończeniu przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą
przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
W INELO wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się
drogą mailową na adres: iod@inelo.pl.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty
świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym
przechowywane są dane osobowe) bądź usługi księgowe. Przetwarzają oni dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Dodatkowo, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usługi szkoleniowej.

