Polityka prywatności
Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane
osobowe, zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) RODO, w związku
z czym udostępniamy niniejszą Politykę prywatności.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.
Zakres polityki prywatności
Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez firmę
Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki danych osobowych
obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących Klientów
biznesowych i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej firmy.
Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane
w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług lub
kontaktowania się z nami (zapytania ofertowe, zgłoszenie uczestnika do udziału w
danej usłudze).
By nadzorować sprawy związane z ochroną danych, wyznaczyliśmy Administratora
Danych Osobowych (ADO) w firmie. Skontaktować się z nim można pod
adresem: office@navigator.com.pl.
Klienci biznesowi
Dane osobowe Zleceniodawców oraz osób, z którymi nawiązujemy kontakt,
przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych. Siedziba naszej firmy
znajduje się pod adresem ul. Michałowo 15, 61-314 Poznań.
Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub zadać nam
pytanie, możesz przekazać nam swoje dane kontaktowe poprzez przesłanie do nas
wiadomości email.
Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy
je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi
na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług albo działania zmierzające
do zawarcia umowy (np. jeżeli masz zamiar zapisać się na nasz kurs, szkolenie itp.).

Uczestnicy usług
Administratorem danych osobowych uczestników naszych usług
Zleceniodawca, który zatrudnia uczestnika i deleguje go na daną usługę.

jest

Firma Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki, z siedzibą przy ul.
Michałowo 15, 61-314 Poznań, przetwarza dane osobowe uczestników usług na
podstawie umowy o powierzenie danych osobowych zawartej z Administratorem.
Dane osobowe uczestników usług przetwarzamy w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji uczestnictwa w usłudze rozwojowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Jakie dane osobowe zbieramy
W zależności od charakteru relacji biznesowej, możemy zbierać i przetwarzać
wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:
Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwa i adres Twojej firmy lub firmy, którą
reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz;
Imię i nazwisko, firmę, z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko;
Twój udział w naszych usługach;
W przypadku kursów akredytowanych przez Kuratorium Oświaty, również
informacje niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodne ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632).
W jakim celu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe
W zależności od charakteru naszej relacji lub usług, z których będziesz korzystać,
korzystasz lub skorzystałaś/eś, dane mogą być przetwarzane w następujących
celach:





Realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a;
Komunikacja z Tobą;
Twoje uczestnictwo w naszej usłudze;
Wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli
np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług;
 Zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić
wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o podstawy prawne, aby spełniać
obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe tj.:
 Na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na
podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r), np. gdy delegujesz pracownika na usługę.
 W oparciu o Twoją zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (np.
gdy chcesz otrzymywać informacje na temat naszych usług); Jeśli
przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo
dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do
żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie,
poprzez skontaktowanie się poprzez: office@navigator.com.pl.
 W oparciu o usprawiedliwione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r), którymi jest np. udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie,
marketing naszych produktów i usług albo działania zmierzające do zawarcia
umowy (np. jeżeli piszesz do nas z zamiarem zapisania pracowników na nasz
kurs, szkolenie itp.)
Gdzie są przetwarzane Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Każdy nasz
partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je
przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument
prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie,
udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się
zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi
wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. Tylko grupa naszych
upoważnionych pracowników będzie posiadać dostęp do Twoich danych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odpowiednim władzom publicznym,
gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by
spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu
lub sądu).

Jak zabezpieczamy Twoje dane?
Firma zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi
wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były
chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi
modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą
przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane,
włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi
i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Międzynarodowy transfer danych osobowych.
Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego
poziomu ochrony Twoich danych.
Kontakt
Możesz skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg
w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli jesteśmy
Administratorem Twoich danych osobowych i wciąż masz jakiekolwiek wątpliwości,
masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?
Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę
ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez
opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie.

