KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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), dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:
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ADMINISTRATOR: Administratorem danych osobowych Użytkowników (m.in. reprezentanta lub pełnomocnika klienta)
jest spółka waluciarz.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-666) przy ul. Noakowskiego 12 lok. 61, KRS:
0000386709, NIP: 7811864293, prowadząca działalność gospodarczą pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Dokonujemy współadministrowania Pani/Pana danych osobowych wraz ze spółką Dobrykurs.pl spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-666) przy ul. Noakowskiego 12 lok. 61, KRS: 0000513101, NIP:
5252589130.
KONTAKT: Nie wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych, ale we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą Państwo kontaktować się
nami telefonicznie pod numerem (+48) 22 126 42 81, pisząc na adres e-mail biuro@dobrykurs.pl lub przesyłając
korespondencję na adres naszej siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”.
CELE: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
1) nawiązania współpracy lub wykonywania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
3) związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub odszkodowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana żądania, wnioski, reklamacje, skargi etc. (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
ODBIORCY: Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie wyłącznie w celu realizacji umowy o pracę oraz
2) organom władzy publicznej lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (np. sądowi, prokuraturze, organom kontroli pracy, Policji lub innym organom
ścigania, innym instytucjom państwowym lub samorządowym).
OKRES PRZECHOWYWANIA: Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są
przetwarzane oraz od przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane dla celów wynikających z obowiązujących
przepisów również po ustaniu umowy łączącej Państwa z Administratorem.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
UPRAWNIENIA: Informujemy, że ma Pani/Pan następujące prawa:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych,
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu
czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f. przenoszenia swoich danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
COFNIĘCIE ZGODY: W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
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10. DOBROWOLNOŚĆ: Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania umowy z DobryKurs.
Bez podania swoich danych, nie będzie możliwe podjęcie lub kontynuacja współpracy.
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