Polityka prywatności
Firma For Dentists , ul. Witosa 30, 96-300 Żyrardów, wypełniając obowiązki wynikające z
obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym 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 (dalej jako RODO), pragnie przekazać Panu/Pani informacje dotyczące przetwarzania
i ochrony Pana/Pani danych osobowych.
Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Panu/Pani zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera
i przetwarza For Dentists , w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Panu/Pani prawa
w związku z ochroną danych osobowych.
Kto jest
administratorem
Pana/Pani
danych
osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest For Dentist , ul. Witosa 30 ,
96-300 Żyrardów , NIP 838-117-08-31, Regon 015832565.

Z kim może
Pan/Pani
skontaktować w
kwestiach
związanych z
przetwarzaniem
danych
osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych
można skontaktować się z Administratorem pisemnie na w/w adres lub za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem : kursyfordentist@gmail.com

Jakie jest źródło
Pana/Pani
danych- skąd są
pozyskiwane?

Co do zasady większość danych podaje Pan/Pani sam . Jeżeli udostępnił Pana/Pani dane
inny podmiot – np. Pana/Pani pracodawca – to od niego otrzymujemy Pana/Pani dane.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzana w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
danych . Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych polegają
Jakie jest
pochodzenie i
zakres
przetwarzanych
przez For
Dentist
Pana/Pani
danych
osobowych?

na oferowaniu Panu/Pani szkoleń, produktów i usług.
Administrator przetwarza Pana/Pani następujące dane osobowe :
a) Imię i nazwisko,
b) Adres e-mail,
c) Numer telefonu,
d) Numer PWZ (dotyczy osób wykonujących zawód medyczny).
Dodatkowo przetwarzamy Pana/Pani dane jako płatnika, w zakresie : NIP oraz adres.
Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy adresu e-mail , nr telefonu aby w
odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty.
W zależności od udzielonej przez Pana/Panią zgody, przetwarzamy Pana/Pani dane
osobowe w następujących celach:
Cel przetwarzania

Jaki jest cel
przetwarzania
Pani/Pana
danych
osobowych?

Przyjęcie zgłoszenia rejestracji na
szkolenie, identyfikacja tożsamości przed
szkoleniem, weryfikacja obecności na
szkoleniu, wystawienie certyfikatu.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO –
realizacja oraz podejmowanie działań w celu
wykonania umowy o przeprowadzenie
szkolenia oraz prawnie uzasadniony interes
administratora danych którym jest
zapewnienie kontaktu z uczestnikami.

Zapewnienie Panu/Pani odpowiedniego
poziomu usług, będącego odpowiedzią na
Pana/Pani potrzeby oraz poprawa jakości
naszych usług są dla nas priorytetem,
dlatego też po odbyciu szkolenia
możemy kierować do Pana/Pani krótkie
ankiety z prośbą o informację aby mógł
Pan/Pani poinformować nas, co jeszcze
możemy zrobić lepiej.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw.
prawnie uzasadniony interes administratora,
którym jest poprawa jakości usług oraz ich
dostosowanie do potrzeb uczestników
szkoleń.

Jako administrator danych będący
przedsiębiorcą mamy prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej i tym samym przetwarzania
Pana/Pani danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw.
prawnie uzasadniony interes administratora,
którym jest dochodzenie naszych roszczeń i
obrona naszych praw.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także
księgi rachunkowe oraz spoczywają na
nas obowiązki podatkowe – wystawiamy
np. rachunki za wykonane przez nas
usługi, co może się wiązać z
koniecznością przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych

Art.6ust.1lit.c RODOwzw.z art.74 ust. 2
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.

Możemy kierować do Pana/Pani
komunikację marketingową dotyczącą
działalności firmy For Dentist taką jak w
szczególności oferty, informacje o
towarach, usługach, promocjach,
wydarzeniach przez nas organizowanych.
W zależności od Pana/Pani decyzji,
możemy wykorzystywać do tego
pana/Pani adres e-mail – wtedy wysyłamy
komunikację na Pana/Pani skrzynkę
poczty elektronicznej lub/oraz numer
telefonu – wtedy może Pan/Pani
otrzymywać od nas sms, mms czy
połączenia przychodzące.

Komu przekazywane są Pana/Pani dane
osobowe?

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172
PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

Z należytą starannością dbamy o poufność
Pana/Pani danych. Z uwagi na konieczność
zapewnienia nam odpowiedniej organizacji
np. w zakresie infrastruktury informatycznej
czy bieżących sprawach dotyczących naszej
działalności, jako przedsiębiorcy, możemy
przekazywać Twoje dane osobowe
następującym kategoriom odbiorców:
dostawcom usług wspierających nas w
obszarze marketingowym (agencje
reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms
oraz e-mail)

Przez jaki czas przetwarzane są Pana/Pani
dane osobowe?

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby
realizacji umowy, w tym rachunkowości oraz
ze względów podatkowych przetwarzamy
przez 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraził
Pan/Pani nam zgodę na przetwarzanie danych
w celach marketingowych, przetwarzamy
Pana/Pani dane od chwili wyrażenia zgody do

czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej
wymienionych okresów Twoje dane są
usuwane lub poddawane anonimizacji.
Korzystanie z naszych usług jest w pełni
dobrowolne, jednakże ze względów
rachunkowych czy podatkowych posiadamy
obowiązek prawny przetwarzania Pana/Pani
danych, brak ich podania może skutkować
np. niemożnością wystawienia faktury czy
imiennego rachunku na Pana/Pani rzecz.

Czy podanie danych jest Pana/Pani
obowiązkiem?

Jeżeli podaje nam Pan/Pani numer telefonu,
odbywa się to na zasadzie dobrowolności .
Jest to niezwykle istotne w przypadku
konieczności przesuwania lub odwoływania
terminów szkoleń z uwagi na liczbę
uczestników.
Wyrażenie którejkolwiek ze zgód
marketingowych również odbywa się na
zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że
odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia
skorzystania z usług administratora i
jednocześnie ma Pan/ Pani prawo do
odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej
chwili. Wystarczy że skontaktuje się Pan/Pani
z nami przez stronę internetową , drogą
pocztową lub telefonicznie.

Czy Pana/|Pani
dane są
przekazywane
poza Unię
Europejską?

Jakie Pan/Pani
ma prawa?

Definicje i
skróty

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od
Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora
usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
RODO – 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; PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;
Usude- ustawa z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej , technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą , zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

