Polityka prywatności E-Kaliteri LTD
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest E-kaliteri LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii,
Unit 4e, Enterprise Court, Farfield Park, Manvers, Rotherham, South Yorkshire, England, S63
5DB.
Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub partnerzy E-Kaliteri LTD będący
zaangażowani w wykonanie dla Państwa usługi, lub zlecenia.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu
cofnięcia udzielonej zgody. Dane będą przetwarzane zgodnie z polityką i rozporządzeniem
RODO oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:
a) w celu wystawienia faktury i przygotowania umowy,
b) dla celów wypełniania obowiązków podatkowych, w zakresie rachunkowości, jak
i sprawozdawczości finansowej,
c) w celu monitorowania spłaty należności i dochodzenia roszczeń.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością
zawarcia umowy i realizacji zamówień.
Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
Zgłaszając się na organizowane szkolenia, zostaną Państwo poproszeni o podanie imienia i
nazwiska, numeru dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego) adresu e-mail,
telefonu,oraz (opcjonalnie) swojego identyfikatora Skype oraz numeru. Dane te posłużą
pracownikom naszego Biura Obsługi Klienta do kontaktu z Państwem i prawidłowej organizacji
szkoleń.
Komu zostaną udostępnione dane?
Podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane do kontaktu w celu organizacji szkolenia.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a Biurem Obsługi Klienta będą
wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku kontroli ICO
(The Information Commissioner's Office) Państwa dane mogą zostać udostępnione jej
pracownikom. Przetwarzane dane mogą zostać powierzone lub wgląd do nich mogą mieć
zaufani partnerzy, wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szkoły.
Lista zaufanych partnerów do wglądu znajdą Państwo (zaufani partnerzy)
Wykorzystywanie ciasteczek (plików cookies).
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa
przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Używanie ciasteczek nie powoduje
zagrożenia bezpieczeństwa dla komputera. Politykę cookies reguluje osobny dokument
dostępny pod adresem https://e-polyglots.com/pdf/dokumenty/Polityka-cookies.pdf .
Kontakt
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do firmy E -Kaliteri LTD z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – The Information
Commissioner's Office (ICO) United Kingdom.
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych
lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na info@e-polyglots.com.

