1. WSTĘP
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób
zbieramy i przetwarzamy dane osobowe poprzez korzystanie z naszej strony http://www.os-zalasem.pl
oraz osobiście i w kontaktach telefonicznych.
Przekazując nam swoje dane, gwarantują Państwo, że jesteście Państwo pełnoletni.
Ośrodek Szkoleniowy "Za Lasem" - administrator danych osobowych i jesteśmy odpowiedzialni za dane
osobowe ("my", "nas" lub "nasze" w niniejszej informacji o ochronie prywatności).
Szczegóły kontaktu:
Nasze pełen adres: ul. Wrzosowa 7, Wioska, 56-500 Syców
Pełna nazwa osoby prawnej: Beata Kuczyńska, Ośrodek Szkoleniowy Za Lasem
Adres e-mail: biuro@os-zalasem.pl
Adres pocztowy: ul Wrzosowa 7, Wioska, 56-500 Syców
Numer telefonu: 0048 662 638 370
Bardzo ważne jest, aby posiadane przez nas informacje były dokładne i aktualne. Prosimy dać nam znać,
jeśli kiedykolwiek zmienią się twoje dane osobowe, wysyłając e-mail na adres biuro@os-zalasem.pl
2. KOLEKCJA JAKICH DANYCH DOTYCZY CIEBIE ORAZ CEL W KTÓRYM JE ZBIERAMY
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby. Nie obejmuje one
anonimowych danych.
Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych o Państwu:
· Dane komunikacyjne, które obejmują wszelkie wiadomości wysyłane do nas, czy to za pośrednictwem
formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, poprzez e-mail, SMS, wiadomości w mediach
społecznościowych, publikowanie w mediach społecznościowych lub jakąkolwiek inną wysyłaną przez
nas wiadomość. Przetwarzamy te dane w celach komunikowania się z Państwem, prowadzenia
dokumentacji i ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Nasza legalna podstawa
przetwarzania jest naszym uzasadnionym interesem, który w tym przypadku ma na celu odpowiedzieć na
przesłane do nas wiadomości, zachować zapisy oraz ustanowić, dochodzić lub bronić roszczeń prawnych.
· Dane klienta, które obejmują dane dotyczące wszelkich zakupów towarów i / lub usług, takich jak imię i
nazwisko, tytuł, adres rozliczeniowy, adres e-mailowy adresu dostawy, numer telefonu, dane kontaktowe,
dane dotyczące zakupu i dane karty. Przetwarzamy te dane w celu dostarczenia zakupionych towarów i /
lub usług oraz prowadzenia rejestrów takich transakcji. Naszym legalnym powodem do takiego
przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków na twoją prośbę o
zawarcie takiej umowy.
· Dane użytkownika, które zawierają dane o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i
wszelkich usług online wraz z wszelkimi danymi, które publikujesz do publikacji na naszej stronie
internetowej lub za pośrednictwem innych usług online. Przetwarzamy te dane w celu obsługi naszej
strony internetowej i zapewnienia odpowiedniej zawartości, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej strony
internetowej, aby zachować kopie zapasowe naszej witryny i / lub baz danych oraz aby umożliwić
publikację i administrowanie naszą stroną internetową, innymi usługami online. Nasza legalna podstawa
przetwarzania jest naszym uzasadnionym interesem, który w tym przypadku ma umożliwić nam
prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i naszą działalnością.

· Możemy wykorzystywać Dane Klienta i Dane Użytkownika, aby dostarczać Państwu odpowiednie treści
witryny i reklamy (w tym reklamy na Facebooku lub inne reklamy displayowe) oraz mierzyć lub
rozumieć skuteczność reklam, które Ci służymy. Nasza legalna podstawa przetwarzania jest
uzasadnionym interesem, którym jest rozwój naszej firmy. Możemy również wykorzystywać takie dane
do wysyłania innym informacji marketingowych. Nasza legalna podstawa przetwarzania to zgoda lub
uzasadnione interesy (a mianowicie rozwój naszej firmy). [UWAGA ZOBACZ SEKCJĘ 4 PONIŻEJ]
Dane wrażliwe
Nie gromadzimy żadnych Wrażliwych danych. Dane wrażliwe odnoszą się do danych, które zawierają
dane o rasie lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, życiu seksualnym,
orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o
twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych. Nie zbieramy żadnych informacji o
wyrokach skazujących i przestępstwach.
Nie przeprowadzamy automatycznego podejmowania decyzji ani żadnego rodzaju automatycznego
profilowania.
3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE
Możemy gromadzić dane które są przekazane bezpośrednio do nas (na przykład wypełniając formularze
w naszej witrynie lub wysyłając do nas e-maile). Możemy automatycznie zbierać określone dane od
Ciebie podczas korzystania z naszej witryny internetowej za pomocą plików cookie i podobnych
technologii.
Możemy otrzymywać dane od stron trzecich, takich jak dostawcy usług analitycznych, takich jak Google z
siedzibą poza UE, sieci reklamowe, takie jak Facebook poza UE, takie jak dostawcy informacji o
wyszukiwaniu, np. Google z siedzibą poza UE, dostawcy usług technicznych, płatności i dostawy , takich
jak brokerzy danych lub agregatory.
Ponadto otrzymujemy dane osobowe, które nam przekazujesz (imię i nazwisko, numer ID, adres e-mail i
numer telefonu) w momencie rezerwacji, bezpośrednio lub przez booking.com.
4. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wysyłania do
Państwa informacji marketingowych jest dokonana za Państwa zgodą lub naszymi uzasadnionymi
interesami (a mianowicie rozwojem naszej firmy).
Zgodnie z regulacjami dotyczącymi prywatności i komunikacji elektronicznej, możemy wysyłać Państwu
wiadomości marketingowe od nas, jeśli (i) dokonała Pani/Pan zakupu lub poprosiła Pan/Pani o
informacje dotyczące naszych towarów lub usług lub (ii) wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie
informacji marketingowych i w każdym przypadku nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania takich
wiadomości od tego czasu. Zgodnie z tymi przepisami, jeśli jesteś spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością, możemy wysyłać Ci e-maile marketingowe bez Twojej zgody. Jednak w każdej chwili
możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych.
Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych, bez
otrzymania Państwa wyraźnej zgody.
Możecie Państwo w każdej chwili zapytać o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych,
wysyłając e-mail na adres biuro@os-zalasem.pl
Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania komunikatów marketingowych, ta rezygnacja nie dotyczy
danych osobowych dostarczanych w wyniku innych transakcji, takich jak zakupy itp.
5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Być może będziemy musieli udostępnić Pańskie dane osobowe stronom wymienionym poniżej:
• Dostawcy usług, którzy świadczą usługi w zakresie zarządzania informatyką i systemem.
• Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele
• Organy rządowe, które wymagają od nas zgłaszania działań związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
• Osoby trzecie, którym sprzedajemy, przenosimy lub łączymy części naszej działalności lub naszych
aktywów.
Wymagamy od wszystkich osób trzecich, którym przekazujemy Pańskie dane, do poszanowania
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Zezwalamy tylko takim
stronom trzecim na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi
instrukcjami.
6. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE
Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, zmianie,
ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych bez zezwolenia. Umożliwiamy również dostęp
do danych osobowych tylko tym pracownikom i partnerom, którzy potrzebują informacji o takich danych.
Będą przetwarzać twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i muszą zachować je w
tajemnicy.
Posiadamy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i
powiadomimy Państwa i wszelkie odpowiednie organy nadzoru o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego
prawnie zobowiązani.
8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je
zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
Decydując o tym, jaki jest prawidłowy czas przechowywania danych, sprawdzamy ich ilość, rodzaj i
wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód spowodowanych nieautoryzowanym użyciem lub ujawnieniem,
celów przetwarzania, jeśli można to osiągnąć innymi sposobami i wymogami prawnymi.
Dla celów podatkowych prawo wymaga od nas przechowywania podstawowych informacji o naszych
klientach (w tym danych kontaktowych, tożsamości, finansowych i transakcyjnych) przez sześć lat od
momentu, gdy przestają być klientami.
W niektórych okolicznościach możemy analizować Państwa dane osobowe w celach badawczych lub
statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez
powiadomienia.
9. TWOJE PRAWA
Zgodnie z przepisami o ochronie danych macie Państwo do danych osobowych, które obejmują prawo do
żądania dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania, przekazywania, sprzeciwiania się przetwarzaniu,
przenoszenia danych oraz (w przypadku zgodnego z prawem przetwarzania) do wycofać zgodę.
Jeśli chcecie Państwo skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt e-mall do nas
na adres biuro@os-zalasem.pl
Nie będziecie Państwo musieli płacić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub korzystanie z
jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak naliczyć rozsądną opłatę, jeśli Twoje żądanie jest ewidentnie
nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne lub odmawia spełnienia twojego żądania w tych
okolicznościach.

Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam
potwierdzić Twoją tożsamość i zagwarantować Ci prawo do dostępu do twoich danych osobowych (lub
do korzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie
zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa jej otrzymać. Możemy również skontaktować się z
Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej
odpowiedzi.
Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to
potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli twoja prośba jest szczególnie skomplikowana lub złożyłeś kilka
wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię.
10. LINKI OSÓB TRZECICH
Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich.
Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na zbieranie lub
udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych witryn stron trzecich i nie ponosimy
odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy
do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.
11. PLIKI COOKIE
Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub
powiadamiała Cię, gdy strona ustawia lub uzyskuje dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub
wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub działać
nieprawidłowo.

