POLITYKA INFORMACYJNA

Drogi Kliencie.

Jeśli tu trafiłeś to oznacza że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy. Nasza
firma przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów.
Poniżej zamieszczamy informacje, jakie dane gromadzimy oraz zasady ich przetwarzania i
wykorzystywania. Ograniczamy zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do
niezbędnego minimum wymaganego do realizacji usług na najwyższym poziomie. Zasada
minimalizacji danych ma dla nas duże znaczenie, pragniemy zapewnić naszym klientom
maksymalną satysfakcję i bezpieczeństwo.

Administrator.
Administratorem jest Coach.pl Ryszard Szostak ul. Łódzka 219 25-655 Kielce NIP
657-161-12-37 zwany dalej: "Administratorem".
W razie jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z nami, pisząc na powyższy adres,
telefonując pod numer 41 344 44 33 lub pisząc na e-mail biuro@akademiakreatywnosci.pl

Zasady przetwarzania danych.
Nasza firma zbiera tylko niezbędne dane. Podanie danych w celu realizacji usług jest
niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie
będzie mogła być świadczona. Dane są przechowywane na czas realizacji umowy,
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i realizacji prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
W odniesieniu do świadczenia usług przez Coach.pl Ryszard Szostak ul. Łódzka 219 25655 Kielce NIP 657-161-12-37 Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą).
W odniesieniu do marketingu bezpośredniego, profilowania, dane będą przetwarzane w
związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
W celu dopasowania treści strony internetowej do Twoich zainteresowań, a także
wykrywania zagrożeń oraz pomiarów statystycznych, Twoje dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).
Administrator nie przekazuje Twoich danych innym podmiotom, nie zamierza też
przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Stosujemy środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Twoich danych pozostających pod
naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów.

Twoje uprawnienia.

Szanowny Kliencie, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich
danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami wskazanymi w artykułach
15-21 RODO, kontaktując się z nami.
LINK do RODO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych.
Jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą. Zależy nam byś czuł się bezpiecznie. Jeśli
potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu. Możesz skontaktować się

z nami, pisząc na adres 25-655 Kielce ul. Łódzka 219, telefonując
pod numer 41 344 44 33 lub pisząc na e-mail biuro@akademiakreatywnosci.pl

