Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Information clause on personal data processing

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

We hereby inform you that we are processing your personal data.
Please find the details below.

I. Administrator danych osobowych

I. Personal data administrator

My, Troaching Institute Bichl Sandra, (i właściciel marki Career Angels) z oddziałem w
Warszawie, ul. Grochowska 166/48, jesteśmy Administratorem Twoich danych
osobowych.

We, Troaching Institute Bichl Sandra, (and owner of the brand Career Angels) with
office in Warsaw, Grochowska 166/48, are the Administrator of your personal data.

II. Cele i podstawy przetwarzania

II. Purposes and basis of processing

W celu wykonania świadczenia usługi Doradztwa Kariery na podstawie Twojej zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 1).

To deliver Career Consulting service based on your consent (legal basis: Article6(1)(a)
GDPR).

III. Odbiorcy danych

III. Data recipients

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z
których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
• firma informatyczna
• firma świadcząca usługi hostingowe
• firmie księgowej
• i czasami: podwykonawcy (grafik, tłumacz, konsultant itd.).

We may share your personal data to our subcontractors, that is entities, that we
contract for data processing services:
• IT service provider
• hosting service provider
• accounting service provider
• and sometimes other subcontractors (graphics, translator, consultant etc.).

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych IV. Transfers to third countries and international organizations
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku ze świadczeniem usługi Doradztwa Kariery
przetwarzamy przez okres do tego niezbędny (włączając w to okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, które mogą nam względem Ciebie przysługiwać w związku z
w/w usługą, np. roszczeń o zapłatę wynagrodzenia).

We do not transfer your personal data out of Poland/EU/European Economic Area.
V. Period of personal data storage
We process your data collected in order to deliver Career Consulting services for the
necessary period (incl. potential claims limitation period, which we might hold against
you in connection with the above-mentioned service, such as the claim for payment).
VI. Your rights

You have the following rights:
• the right to access your data and receiving a copy
Przysługuje Ci:
• the right of rectification (correction) of your data
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
• the right to request erasure of your data: if according to you there are no
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
grounds for your personal data processing, you can request their erasure
• prawo do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego,
• the right to request restriction of data processing: you can request the
abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli
restriction of your personal data processing exclusively for the storage or
• ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli
conducting concerted activities, if in your opinion we possess incorrect data or
przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
we process them unjustifiably; nor you do not want the erasure of the data,
lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
since you require the data for the establishment, exercise or defense of legal
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie
claims; or for the time of your objection to the data processing
chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
• the right of objection to the data processing:
VI. Twoje prawa:

•

•

•

•

obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem
przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
◦ sprzeciw „marketingowy”: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym
celu
◦ sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: masz także prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy
przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy
publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację,
która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania
objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych
celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich
danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące,
które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też
zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej
chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:
Bichl.Sandra@CareerAngels.eu, lub skontaktuj się z nami pod adresem: ul.
Grochowska 166/48, 04-329 Warszawa. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień
będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem świadczenia usługi.
Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić naszego świadczenia.

marketing objection: you have the right to object to processing your data
for direct marketing purposes. If you exercise this right – we will cease
processing your data for this purpose
◦ objection in a view of a particular situation: you also have the right to object
to processing your data based on legitimate interest for purposes other
than direct marketing, and also if the processing is necessary for the
performance of the task carried out in the public interest or in the exercise
of an official authority vested in us. You should indicate to us your particular
situation, which, according to you, justifies objected processing cessation.
We will cease processing your data for these purposes, unless we prove
that data processing basis prevail over your rights or that your data is
necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims
the right to data portability: you have the right to receive your personal data
from us in a structured, commonly used and machine-readable format (e.g.
“.csv” format), which you provided to us based on an agreement or a consent.
You can also request us to have them transmitted directly to another entity
the right to lodge a complaint with a supervisory authority: if you consider our
processing unlawful, you can lodge a complaint to the President of the Polish
Data Protection Office (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) or a
different competent supervisory authority
the right to withdraw your consent to data processing: you have the right to
withdraw your consent to data processing that we process based on your
consent at any time. The withdrawal of your consent does not affect the
lawfulness of processing based on consent before its withdrawal
◦

•

•

•

In order to carry out your rights, address the request to the email address:
Bichl.Sandra@CareerAngels.eu or contact us at: Grochowska 166/48, 04-329 Warsaw.
Remember that before we exercise your rights we will have to verify your identity.
VII. Information about the requirement/voluntary of providing data
Provision of data is obligatory to deliver the service.
If you do not provide the necessary data, we can refuse to provide our service.

