Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z
informacją o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i art. 26 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) ("RODO") informujemy o
tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści
wspólnych uzgodnień Współadministratorów.
I.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są: Anna Dąbrowska,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Dąbrowska z siedzibą w
Warszawa (00-649) przy ul. ul. Nowowiejska, nr 6, lok. 40, NIP: 9191793073 oraz
Rita Larek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Literacka
Rita Larek z siedzibą w Poznań (61-625) przy ul. Hawelańska, nr 13, lok. 18, NIP:
6662077542.

II. Współadministratorzy

wspólnie

administrują

Twoimi

danymi

osobowymi

w

następujących celach i obszarach:
a. zarządzanie danymi klientów, w szczególności znajdujących się na platformach
online

oraz

klientów

produktów

w

sklepie

online

(które

przygotował

Współadministrator) w celach obsługi księgowej i prawno-podatkowej oraz
realizacji usług,
b. kontakt z pracownikami, współpracownikami Współadministratorów – w celu
obsługi klientów i realizacji zadań.
Jednocześnie, Rita Larek jest sprzedawcą produktu i realizuje cele i zadania związane
z umową sprzedaży zawartą z Tobą. Przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres jej realizacji i wypełnienia obowiązków
prawnych, a także obrony przed potencjalnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
III.

Odbiorcami

Twoich

danych

osobowych

mogą

być

podmioty,

którym

Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy
usług IT, księgowi, dostawcy usług chmurowych, podmioty dostarczające rozwiązania
typu CRM.
IV.

Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres realizacji usług i wynikających z
tego obowiązków prawnych, a później okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
oraz ze względu na prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na
marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane mogą być
przechowywane dłużej w sytuacji, gdy utrzymujemy z Tobą kontakt/relacje.

V.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

VI.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

VII.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
masz prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego
przetwarzania.

VIII.

Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie
Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonywania umowy.

IX.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Współadministratorzy wskazują ten
organ jako organ nadzorczy.

X.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług, a tym
samym korzystania z produktów i platformy szkoleniowej.

XI.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
a.

Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie
z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5
RODO.

b.

Współadministratorzy

przechowują

wszelką

dokumentację

dotyczącą

współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
c. W związku z faktem, że Współadministratorzy korzystają z zewnętrznych dostawców
różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane
do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji to
będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą
ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez: współpracę z podmiotami
przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została
wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul
umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w
przypadku Google), stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych
przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych
których, klient wyraził zgodę.
. d. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych
osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest
potrzebny

dla

realizacji

wyżej

wymienionych

celów.

Dodatkowo

Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych

dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez
Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych
osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w
tajemnicy, a także zostały uprzednio zaznajomione z zasadami i przepisami o
ochronie danych osobowych.
e.

Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych
osobowych.

Współadministratorzy

w

celu

zapewnienia

bezpieczeństwa

zapewniają:
•

zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;

•

zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i
dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

•

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków
technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa
przetwarzania;

•

w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązaują się do
stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie
danych osobowych.

c. Współadministratorzy

mogą

powierzyć

przetwarzanie

danych

osobowych

podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO,
a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.
XII.

Współdministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych i
samodzielnie wykonują czynności związane z ochroną danych osobowych. We
wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz
kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Możesz to zrobić używając
podanych danych kontaktowych (punkt kontaktowy):
e-mail: kontakt@kursydomatury.pl.

