Polityka prywatności EMPIRIA
Dokument określa w jaki sposób firma EMPIRIA, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane
swoich kontrahentów.
Kontaktując się z nami w związku z dostawą zamawianych usług przekazują nam Państwo swoje dane.
Przechowujemy je w naszej bazie kontrahentów w celu utrzymania kontaktu z Państwem, realizacji usług, do
prowadzenia korespondencji i jej archiwizacji.
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji przez czas prowadzenia działalności przez firmę
EMPIRIA lub do czasu otrzymania Państwa żądania jej usunięcia, chyba że jej usunięcie
będzie niemożliwe, ze względu na obronę przed potencjalnymi roszczeniami.
Ww. dane osobowe mogą obejmować:
- dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i dane
fakturowania,
- dane osobowe, w tym miejscowość zamieszkania, datę urodzenia i historię
uczestnictwa w szkoleniach
- fotografie oraz filmy wideo,
- preferencje osobiste, w tym potrzeby szkoleniowe
EMPIRIA nie przekazuje Państwa danych zewnętrznym usługodawcom czy osobom trzecim.
Po nawiązaniu współpracy między naszymi firmami, Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania
umowy, co wiąże się z przechowywaniem Państwa danych w naszej bazie kontrahentów. W związku z naszą
współpracą Państwa dane mogą być także przetwarzane w celach księgowych
oraz archiwalnych.
Jeżeli skorzystają Państwo z naszych usług będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie
niezbędnym do dokonania rozliczeń. Wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, będą przetwarzane przez
okres czasu wymagany przepisami prawa.
W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre Państwa dane, które będą
niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz na obronie przed roszczeniami. Dane w
tym zakresie przetwarzane są przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.
W związku z przetwarzaniem przez firmę EMPIRIA Państwa danych osobowych przysługują Państwu
następujące uprawnienia:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas
danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail.
EMPIRIA dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób
niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych
nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.
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