Polityka prywatności
serwisu www.atl.edu.pl
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług
szkoleniowych poprzez stronę www.atl.edu.pl, dalej jako Serwis i stanowi załącznik
do Regulaminu Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych oraz Polityki
Bezpieczeństwa.
2. Zgodnie z rozporządzeniem 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 informujemy, Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Augustyna Locciego 26,
02-928 Warszawa, KRS: 0000241906 NIP: 5213358018 REGON: 140233796
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych
i aktach prawa wspólnotowego, zwłaszcza rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej jako:
RODO).
Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać
za pośrednictwem adresu e-mail: dane_osobowe@atl.edu.pl
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
- źrodła: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań,
landing pages, zapis na newsletter), zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna,
spotkania biznesowe.
- cele: realizacja zamówień - usług - dostawa towarów, realizacja działań o charakterze
sprzedażowym - marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizacji usługi
szkoleniowej, zapisu do newslettera. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do
niezbędnego w zakresie realizacji celów.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO, nie będą przekazywane poza UE, do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 4 mogą
być:
- osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty
przetwarzające) na podstawie zawartych umów, np. trenerzy świadczący usługi szkoleniowe
dla naszej firmy.
- podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie
przepisów prawa,
To jest: osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym spółka zleca wykonywanie takich
czynności.
9. Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych
przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu
bezpieczeństwo, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.
10. Polityka retencji danych - dane będą przechowywane w czasie niezbędnym
w związku:
- realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń,
- działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
- w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych, przetwarzanie danych osobowych
ustaje po upływie 10 lat.
11. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa
się z naruszeniem przepisów „RODO”.
13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na
które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. Pliki cookies i profilowanie – witryna nie używa plików cookies, dane osobowe nie
podlegają profilowaniu.
15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
i ma zastosowanie od tego dnia.

