KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAPIS NA NEWSLETTER
Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, że
Administratorem Państwa danych osobowych jest Integrale IT Sp. z o.o. ul. Winogrady 18a,
61-663 Poznań NIP: 739 389 21 56. (dalej: „Administrator”).
Administrator informuje, że:
1.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki
newslettera, w tym informowaniu o organizowanych przez Integrale IT szkoleniach,
warsztatach i webinariach.

2.

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się przez
e-mail: rodo@integraleit.pl

3.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych) („Rozporządzenie”);

4.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, do czasu
wycofania zgody;

5.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;

7.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

8.

Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

9.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera. Brak
podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera;

10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
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