Drogi Użytkowniku,
wiemy, że w ostatnim czasie ze wszystkich stron docierały do Ciebie informacje związane z
wejściem w życie przepisów RODO. Mamy nadzieję, że zwrócisz także uwagę na informacje
przesłane przez Ergo.
Przede wszystkim, chcieliśmy Cię zapewnić, że Ergo dokłada wszelkich starań, aby chronić
Twoje dane osobowe, a realizacja wymogów Rozporządzenia RODO naturalnie wpisuje się w
naszą politykę. Jednocześnie chcemy Cię zapewnić, że nasza firma dostosowała wszystkie
procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia, informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ergo Łukasz Urbasek z siedzibą w
Gliwicach, ul. Toszecka 102/503 A.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Ergo w celu zapisu na szkolenie,
przeprowadzenia szkolenia, prowadzenia rozliczeń finansowych, wnioskowania w
imieniu kursanta o przeprowadzenie egzaminu przez Urząd Dozoru Technicznego na
podstawie obowiązujących przepisów prawa a także prawnie uzasadnionych interesów
firmy, w tym celów marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b), c), f) RODO).
3. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - przez
okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wymagany przez odpowiednie
przepisy prawa a także do ewentualnego ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i
współpracownicy, podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu administratora a
także podmioty upoważnione, występujące o te dane na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa (m.in. UDT).
5. Ergo nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Ich
niepodanie skutkować będzie odmową przeprowadzenia szkolenia.
7. Masz prawo do poprawienie danych, dostępu do danych, usunięcia danych
przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody, jeśli taka została udzielona, przeniesienie danych do innego
administratora oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zakres każdego z tych praw wynika z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia
będziesz mógł skorzystać, zależeć będzie m. in. od podstawy prawnej przetwarzania
przez administratora danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw,
prosimy o kontakt pod adresem: firma@bhp-ergo.pl.
8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany, jak i podane dane nie będą przetwarzane w celu profilowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i
praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych prosimy o kontakt pod adresem:
firma@bhp-ergo.pl.
Dziękujemy, że jesteście z nami!
Ergo

