W związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej, przekazane przez Państwa dane
mogą być przetwarzane zgodnie z poniższymi zapisami:
•
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tensoft Sp. z o.o. z siedzibą
w Opolu, ul. Technologiczna 2, 45-839
Podane przez Panią/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonych zgód, będą
przetwarzane w następujących celach:

a) realizacji szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez Administratora
(np. prowadzenia listy osób zgłoszonych, ewidencjonowania obecności, nadania
dostępów, informowaniu o kwestiach organizacyjnych),
b) na potrzeby uczestnictwa osób zgłaszanych (np. wydania potwierdzenia ukończenia
szkolenia, rozliczenia uczestnictwa, organizacji zakwaterowania),
c) przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących
szkoleń innych wydarzeń organizowanych przez Administratora.
• Dane zostaną pozyskane z formularza zgłoszeniowego przesłanego za pośrednictwem
strony internetowej, faxem lub na adres mailowy Administratora , na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
(Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter
fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
•

•

•

•

•

•

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych
zostanie automatycznie naliczany od początku przy każdorazowym wyrażeniu zgody
lub może zostać przedłużony na Pani/Pana wyraźną zgodę.
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można
wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Tensoft
Sp.z o.o. prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
W celu realizacji szkoleń konieczne jest podanie i późniejsze przetwarzanie takich
danych osobowych jak imię, nazwisko, dane instytucji delegującej na szkolenie. Przy
braku przekazania tych danych, niemożliwe będzie także przygotowanie dokumentu
poświadczającego udział w szkoleniu. Podanie pozostałych danych, w szczególności
numer telefonu, adres e-mail i stanowisko, służy celom przekazywania i późniejszych
informacji handlowych, w szczególności związanych z innymi szkoleniami
i wydarzeniami organizowanymi dla Państwa przez firmę Tensoft Sp.z o.o.
Firma Tensoft Sp.z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji
opartych na profilowaniu.
Ilekroć powyżej jest mowa o Rozporządzeniu 2016/679, oznacza to
ROZPORZĄDZENIE 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).

