Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania tylko i wyłącznie przez Training Tree Marcin Capiga a nie przez niżej wskazane portale które są
administratorem serwisu.
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Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego
interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych
ofert i usług, a także zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie
przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Okres

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie

przechowywania

masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy
przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Profilowanie

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo do:
✓

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

✓

sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

✓

żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

✓

żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

Złożenie
UODO

skargi

✓

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

✓

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

do Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

