JĘZYK MIGOWY Anna Irasiak, ul. Focha 87/36, 42-217 Częstochowa

Polityka prywatności
Podstawa prawna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Irasiak, ul. Focha 87 lok. 36, 42-217 Częstochowa, adres
e-mail: ania.irasiak@wp.pl, tel. 509 090 759.
2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Anna Irasiak, ul. Focha 87 lok. 36, 42-217 Częstochowa, adres e-mail:
ania.irasiak@wp.pl, tel. 509 090 759.
Cel i interes
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu
marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych
statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki
1. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.migowy.edu.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania
danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych
osobowych mogą być Google, Facebook, Twitter, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w
dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i
przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Profilowanie używane jest w Google Analytics . W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy
zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie ANNA IRASIAK z siedzibą w Częstochowie, to:
adres korespondencyjny ul. Focha 87 lok. 36, adres e-mail: ania.irasiak@wp.pl, tel. 509 090 759, formularz
kontaktowy/e-mail dostępny na stronie www.migowy.edu.pl.
Czas przetwarzania danych osobowych
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat lub do czasu koniecznego dla potrzeb:
niezbędnych do realizacji warunków umowy,
związanych z realizacją zlecenia,
oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Nie gromadzimy i nie zapisujemy Pani/Pana danych osobowych na serwerze www np. w bazie danych.
❍
❍
❍

Prawa użytkownika strony internetowej
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail
spod adresu, którego zgoda dotyczy. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG (Europejski Obszar
Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
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Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych
umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej
lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia
29 października 1997 r.)]
Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail
przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.
Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika
identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem
działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu
Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.
Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby
nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.
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