POLITYKA PRYWATNOŚCI

Grupa ILLUSTRO zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów
dotyczących

ochrony

danych

osobowych

obejmujących

gromadzenie,

zabezpieczanie, przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie i niszczenie
tychże danych.
Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA 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

rozporządzenie

o

danych

oraz

ochronie

uchylenia

danych)

dyrektywy

zwanego

dalej

95/46/WE

(ogólne

„Rozporządzeniem”

informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” są firmy:
ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel w Opolu, ul. Cygana 4, NIP
991-006-34-56
ILLUSTRO Doradztwo S.C. z siedzibą w Opolu, ul. Cygana 4, NIP 754-29-73-174

Administrator

danych

osobowych

odpowiada

za

wykorzystanie

danych

osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kontakt z Administratorem
Cygana 4, 45-131 Opole,
tel./fax: 77 442 85 54 / 77 547 43 64,
e-mail: info@illustro.pl
3. Cel przetwarzania danych przez Administratora, podstawa prawna
przetwarzania
przechowywane:

oraz

okres,

przez

który

dane

osobowe

będą

Uzyskane

dane

osobowe

wykorzystujemy

tylko

w

konkretnych,

prawnie

uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych
osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres
przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych
ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych
przez osobę, której dane dotyczą.
3.1 Cel przetwarzania danych:
Rekrutacja
podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda
osoby, której dane dotyczą”)
Okres przechowywania: do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji
3.2 Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem
podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („obowiązek
prawny ciążący na administratorze”)
Okres przechowywania: do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji
3.3 Cel przetwarzania danych:
Wykonanie umowy (np. prowadzenie szkoleń, wystawienie zaświadczenia i
faktury)
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie
umowy”) lub zawarta mowa powierzenia przetwarzania
Okres przechowywania: do 5 lat od zakończenia szkolenia
3.4 Cel przetwarzania danych:
Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy (np. odpowiedzi na pytania, przygotowanie oferty).
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie
umowy”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym
przedawnią się ewentualne roszczenia.
3.5 Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie

marketingu

bezpośredniego (kierowanie

komunikatów

do

starannie wybranych, pojedynczych klientów, w indywidualnym kontakcie, w celu
uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi))
podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie
uzasadnione interesy Administratora”)
Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz przez okres, po
którym

przedawnią

się

ewentualne

roszczenia.

W

przypadku

wyrażenia

skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jej danych osobowych przez
osobę, której dane dotyczą, Administrator nie będzie przetwarzać dłużej tych
danych w celu marketingu bezpośredniego.
3.6 Cel przetwarzania danych:
Przesyłanie newslettera
podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie
uzasadnione interesy Administratora”)
Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach
marketingowych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przy użyciu linku
rezygnacji umieszczonego w każdej wiadomości.
3.7 Cel przetwarzania:
Przesyłanie drogą elektroniczną informacji o eventach i wydarzeniach
współorganizowanych przez podmioty z Grupy
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby,
której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach
marketingowych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

4. Odbiorcy danych
Informujemy

o

możliwości

przeprowadzania

kontroli

(wizytacji)

każdego

szkolenia, na które co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie W
związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia wykonania takiej kontroli,
monitoringu, ewaluacji, audytu przez uprawnione instytucje (PARP, Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, inne instytucje finansujące
lub podmioty przez te instytucje upoważnione) oraz w związku z obowiązkiem
sprawozdawczości, w przypadku wykonania kontroli, audytu, ewaluacji itp.
instytucje te mogą przetwarzać powierzone dane osobowe, z zachowaniem
poufności tych danych.
W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania
Administratora, korzysta on z usług współpracujących z nim podmiotów
zewnętrznych (dla przykładu: poczta, kurierzy, podmioty obsługujące płatności).
Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w
celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracujących z
Administratorem odbiorcom:


trenerom i doradcom oraz innym osobom upoważnionym przez nas i

działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki


podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną –

w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,


podmiotom

świadczącym

usługi

pomocy

technicznejudzielanej

Administratorowi i dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających
prowadzenie

Administratorowi

działalności

(dla

przykładu

dostawcy

oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Administrator

udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy
wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu
przetwarzania,


dostawcom

rozwiązań

służącym

wyrażaniu/publikowaniu

opinii

klientów– w zakresie niezbędnym do wyrażenia opinii.


dane osobowe (pracowników i klientów) mogą być także ujawnione

innym podmiotom w Grupie – Podstawę prawną przetwarzania w odniesieniu
do danych przesyłanych w ramach Grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych
celów administracyjnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora.
5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC w
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: przetwarzanie
jest konieczne do wykonania umowy, czy podjęcia działań przed zawarciem
umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo jest
konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W
przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane
osobowe w określonym celu (np. wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików
cookies), Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można
wycofać w dowolnym momencie.
W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego
dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Na zasadach określonych w Rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą,
przysługuje również prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub

ograniczenia

ich

przetwarzania,

prawo

do

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych
na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie
jest związane z marketingiem bezpośrednim.
W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za
pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie
Administratora, Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie. Aby mieć
pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia,
Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających
tożsamość składającego.
Z przepisów Rozporządzenia wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw
można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu
przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powyższych praw
można skorzystać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zgodnie z
Artykułem 12 Rozporządzenia jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są
ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój
ustawiczny charakter, administrator może pobrać opłatę.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do
profilowania.
8. PLIKI COOKIES serwisu illustro.pl
Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli
pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę
sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki
internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki

można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie
funkcjonalności strony internetowej.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej
analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. otwieranie
określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich
przewidywanych zainteresowań, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony
www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook
Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.
Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.
Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia,
swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Operator serwisu illustro.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu
końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Operator serwisu illustro.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
1. a)

dopasowania

preferencji
urządzenie,
b)

zawartości

użytkownika,
aby

przede

zgodnie

przygotowywania

strony

z

wszystkim

jego

statystyk

internetowej
pliki

te

preferencjami

pomagających

do

indywidualnych
rozpoznają

wyświetlić

poznaniu

jego

stronę;

preferencji

i

zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia
dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów,
statystyki

stosuje

c)

możliwości

się

też

do

oceny

logowania

popularności
do

strony;
serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki
sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony
serwisu

(poprzez

wejście

na

inną

stronę,

wylogowanie

lub

wyłączenie

przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich
ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki,
aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje
o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w
ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość
przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w
urządzeniu końcowym.
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej
serwisu.
Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym
użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z
nim reklamodawcą.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej
menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do
informacji

na

temat

zarządzania

plikami

cookies

udostępnionymi

przez

wiodących producentów przeglądarek internetowych:
1. Firefox.
2. Internet Explorer.
3. Chrome.
4. Safari.
5. Opera.
9. Google

Analytics

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają
wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania strony
//illustro.pl

i

dopasowywaniu

do

Państwa

oczekiwań.

Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.
Nie udostępniamy posiadanych danych o Użytkownikach odwiedzających
stronę

//illustro.pl

podmiotom

trzecim

z

wyłączeniem

sytuacji,

iż

o

przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ
administracji

publicznej.

W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie
zastaną zamieszczone na tej stronie.
10.

linki do stron zewnętrznych

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych
stron

internetowych.

Takie

strony

internetowe

działają

niezależnie

od

Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora.
Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi
politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

