POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej http://www.dolinarobotow.eu i zapraszamy do zapoznania
się z niniejszą polityką prywatności, w tym zasadami przetwarzania danych osobowych i polityką cookies.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,
04.05.2016) – dalej „RODO” − pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z
przetwarzaniem Państwa danych.
I Administrator danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EduPartner Krzysztof Powaga ul. Bohaterów 5, 35112 Rzeszów NIP:5631935694.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień użytkowników,
wynikających z rozporządzenia RODO.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami,

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawa.
5. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich
przetwarzaniem można się kontaktować z Administratorem w następujący sposób: przez e-mail:
dolinarobotow@gmail.com lub listownie na adres: Dolina Robotów ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów.
II Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w
jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w
okresach oraz w następującym zakresie:
a) W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania
umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecydują się Państwo podać
również nazwisko, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również Państwa nazwiska – wtedy
podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; przetwarzamy również inne dane podane dobrowolnie
przez Państwa, jak np. adres email.
b) marketing - w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych i prowadzenia wobec Państwa
marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej i telefonu, przetwarzamy takie dane osobowe,
jak imię i nazwisko, adres email, telefon, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
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c) w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z
dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko;
adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane te są przechowywane
przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg
rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń - artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane (Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Usługobiorcy lub Klienta) są
przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
e) w przypadku zapytań kierowanych na nasz mail dolinarobotow@gmail.com lub listownie na adres: Dolina
Robotów ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów - przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu i prowadzenia
korespondencji. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną
przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na
prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej
korespondencji oraz informowania o działalności gospodarczej .
f) w przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas, gdy jest to
niezbędne do załatwienia sprawy z jaką do nas Państwo dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy.
Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający
na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
g) w celu przechowywania nieopłaconych zapytań przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres
e-mail,— może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z usługi podejmą Państwo po pewnym czasie
od otrzymania wyceny. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony
interes (w tym przypadku interesem firmy jest umożliwienie zawarcia umowy przez określony czas bez
konieczności powtarzania wyceny);
h) W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało
podane), adres e-mail.— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o
znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony
interes (w tym przypadku interesem firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych
faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).
4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.
5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Państwo wyrazili zgodę. W przypadku,
gdy Państwo nie podadzą niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażą zgody na ich
przetwarzanie, podjęcie odpowiednich działań, to jest kontakt z nami, a także zawarcie umowy i jej realizacja
nie będą możliwe.
6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień użytkowników,
wynikających z rozporządzenia RODO.
7. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych
III Czas przetwarzania danych osobowych
1.
2.

3.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do
czasu cofnięcia zgody.
Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu
przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest
niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym
celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie. W
związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywania dowodów
księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem przetwarzane będą,
dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu
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4.
5.

6.

istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat lub też do czasu uwzględnienia wniesionego
sprzeciwu.
W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania
zgody na takie przetwarzanie.
Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, gdy będzie to dopuszczalne zgodnie z
obowiązującymi przepisami (t.j. gdy występować będzie określona w art. 6 ust. 1 RODO przesłanka
dopuszczalności przetwarzania danych).
Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych. Administrator może odmówić usunięcia tych
danych wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli
Państwo nie uregulowali wszystkich należności wobec Administratora.

IV Wymóg podania danych osobowych
1.

2.

3.

4.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w
niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa
oczekiwania w zakresie rekrutacji na warsztaty.
Aby odpowiedzieć na Państwa pytanie, zadane przez kod QR, mailowo, bądź telefonicznie, konieczne
jest podanie Państwa adresu e-mail oraz/lub numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesłać
Państwu informacji bądź odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie.
Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych
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.
Aby mogli Państwo dostać od nas ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail bądź/lub
numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesłać oferty handlowej, o którą Państwo się do
nas zwrócili.

V Odbiorcy danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.

Państwa danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom, za wyjątkiem biura księgowego, ale
tylko w przypadku chęci otrzymania faktury za wykonane przez nas usługi.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, za wyjątkiem danych zbieranych
automatycznie przez serwis Facebook oraz Google.
W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione
pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą
wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
Upoważnieni pracownicy Administratora danych.

VI Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
1.

2.
3.

4.

5.

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
o dostępu do swoich danych osobowych;
o sprostowania danych osobowych;
o usunięcia danych osobowych;
o ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
o sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
o przenoszenia danych osobowych.
Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać
ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Mogą Państwo zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych, przetwarzanych przez nas
na podstawie umowy lub na podstawie Państwa zgody.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy
uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia
żądania jest konieczna.
Zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku
do Państwa interesów, praw i wolności lub
- istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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6.

7.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy
przetwarzania danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
przepisów „RODO”.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do nas na adres mailowy
dolinarobotow@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres EduPartner Krzysztof Powaga, ul.Bohaterów 5, 35-112
Rzeszów.
VII WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)
1.

Cookies, czyli „ciasteczka”, to niewielkie pliki tekstowe, które serwisy internetowe instalują na
urządzeniach używanych do surfowania po internecie. Zapisane cookies po późniejszym odczytaniu z
urządzenia klienta umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie stron www, personalizowanie wyświetlanych
treści, logowanie, wybór języka itp.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne
Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej
przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Państwa urządzenia.
b) Cookies trwałe
Są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji
danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na
stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.
1. W naszym serwisie własne i zewnętrzne ciasteczka służą do:



przechowywania informacji o użytkowniku wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania
zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy, korzystania z serwisu jako osoba
zalogowana, wyboru wersji językowej (własne cookies)

celów statystycznych - Google Analytics (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc
z siedzibą w USA)

prezentowania reklam dostosowanych do Państwa preferencji z wykorzystaniem narzędzia
internetowej reklamy - Google AdSense (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z
siedzibą w USA)

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych - plus.google.com (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą
w USA)
oraz Facebook.com (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
2. Mogą Państwo udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies
poprzez zmianę ustawienia swojej przeglądarki.
Informacje o sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
3. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
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Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Wyłączenie wykorzystywania plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności serwisu nie będzie
działać poprawnie lub przestanie działać.
IX Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki
prywatności na tej stronie.
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