POLITYKA PRYWATNOŚCI
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając
obowiązek informacyjny.

Nasza firma:
Prowadzona działalność pod nazwą:
ROBOTEKA Jakub Kasperkowicz,
Adres zarejestrowania działalności:
30 – 438 Kraków, ul. Borkowska 3/8, NIP: 684 – 257 – 93 -40
Adres strony internetowej:
https://www.roboteka.edu.pl
Kontakt telefoniczny:
+48 799 331 300
Kontakt e-mailowy:
warsztaty@roboteka.edu.pl

Jakie dane zbieramy, dlaczego to robimy i jak je
przetwarzamy
Zbierane dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
rok i miesiąc urodzenia uczestnika, adresy e- mail, telefon opiekuna/rodzica zbierane są
przez ROBOTEKA Jakub Kasperkowicz wyłącznie w celu ich przetwarzania do celów
realizacji warsztatów oraz do informowania o kolejnych warsztatach, półkoloniach lub
wydarzeniach organizowanych przez ROBOTEKA Jakub Kasperkowicz. Potrzebujemy
ich do ustalenia odpowiedniej grupy dla uczestnika warsztatów oraz do kontaktu z
opiekunem w sprawach dotyczących zajęć tj. bieżące sprawy dotyczące grupy, płatności,
itp.. Zbieramy także adresy domowe rodziców/opiekunów, które wykorzystywane są w
przypadku wysłania informacji na temat płatności za zajęcia bądź nieodebranych po
kursie dyplomów uczestnictwa. Te dane wykorzystujemy tylko w ostateczności, gdy z
jakichś powodów kontakt mailowy, bądź telefoniczny jest utrudniony bądź niemożliwy.
Każdy z naszych klientów może wyrazić dodatkowe zgody marketingowe na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. umieszczeniu wizerunku
swojego dziecka w postaci fotografii bądź filmu na stronie internetowej lub w mediach
społecznościowych oraz broszurach reklamowych i wszelakich innych materiałach
sporządzonych przez firmę ROBOTEKA Jakub Kasperkowicz.

Danych nie przekazujemy innym firmom, a jedynie przetwarzamy je w opisanym w tym
dokumencie zakresie.
Administratorem danych jest ROBOTEKA Jakub Kasperkowicz, reprezentowana przez
Jakub Kasperkowicza, który jest administratorem zbieranych danych i to on dba o ich
bezpieczeństwo.
Korzystamy z hostingu oraz usług e‐mail prowadzonych przez:
home.pl S.A.
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242
Usługi biura rachunkowego:
Kancelaria Doradcy Podatkowego Grzegorz Patla
ul. Bohaterów Westerplatte 16A
38-400 Krosno
NIP: 6842182714
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów
podatkowychi rachunkowych. Biuro rachunkowe wykonuje comiesięczne rozliczenia
naszej firmy przez co, ma bezpośredni wgląd do np. wystawianych na życzenie klientów
faktur za wykonywane przez nas usługi, jednak ją również dotyczy ustawa o ochronie
danych osobowych oraz ustawa o rachunkowości, które odnoszą się do zbiorów danych
osobowych i chronią je przed wyjawieniem osobom trzecim.

Pliki Cookies (ciasteczka) – strona internetowa.
Przechwytywane i zapisywane po wejściu na naszą stronę internetową. Mają na celu:








Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w
plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących
Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie
do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin,
statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te
zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące
zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach
komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki
Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego
Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Okres przechowywania danych
Jeżeli prawo nas nie obliguje do innego działania przechowujemy Państwa dane przez 3
lata od ostatniego skorzystania z naszych usług. Jeśli Państwo nie korzystają z naszych
usług przez okres 3 lat, dane są przez nas usuwane. Dlaczego tyle? Doświadczenie
pokazało nam, że tyle powinniśmy przechowywać historię odbytych przez uczestnika
warsztatów, a co za tym idzie innych wyżej wymienionych danych, żeby dobrze
dopasować poziom kolejnych szkoleń.

Jakie prawa Państwu przysługują.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz
możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą,
dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja naszych usług. Zgoda
może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych z Bazy
Klientów. Usunięcie danych będzie skutkowało również usunięciem historii odbytych
warsztatów.
Poprawienie danych lub ich usunięcie może odbyć się poprzez kontakt mailowy pod
adresem: warsztaty@roboteka.edu.pl bądź telefonicznie: 799 331 300.

Jak dbamy o Państwa dane.
W celu zadbania o bezpieczeństwo Państwa danych staramy korzystać z usług
sprawdzonych dostawców systemów informatycznych, a ewentualne kopie zapasowe
umieszczamy na szyfrowanych nośnikach. Dla naszych instruktorów tworzymy listy z
imieniem i nazwiskiem uczestnika warsztatów oraz telefonem i e-mailem do kontaktu z
opiekunem. Listy przechowywane są w zamykanej szafie, a nieaktualne niszczone w
niszczarce. Na bieżąco szkolimy naszych pracowników, jak powinni dbać o poufność
powierzonych im danych.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych
danych.
Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane
przez ROOTEKA Jakub Kasperkowicz, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu
otrzymania przez ROBOTEKA Jakub Kasperkowicz oświadczenia o cofnięciu zgody.
Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w
przypadku, gdy:
a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
b) zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania;

Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną
danych osobowych.

