Informacja o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych,
a także o przysługujących Państwu prawach.
Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Centrum Obsługi Zamówień
Publicznych sp. z o.o. (COZP) z siedzibą w Warszawie (01-346), ul. Tkaczy 14a.
Jako administrator danych pragniemy poinformować, że:
dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji naszych zobowiązań wobec Państwa,
za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Celem przetwarzania danych jest realizacja łączących nas z Państwem zleceń i umów
w zakresie usług doradczych, prawniczych i szkoleniowych, wsparcie Państwa jako naszego Klienta oraz
z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (np. przeprowadzenie rezerwacji Państwa miejsca na
szkoleniu i zawarcie umowy realizacji szkolenia, dostarczenie Państwu niezbędnych materiałów
szkoleniowych, wystawienie certyfikatów, zaświadczeń o odbyciu szkolenia, badanie jakości szkolenia
po jego zakończeniu poprzez ankietę ewaluacyjną, windykację należności; prowadzenie postępowań
sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych); wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych
(np. weryfikacja realizacji usług doradczych, prawniczych i szkoleniowych; wystawianie faktur za
realizację usług) a także, o ile udzieliliście nam zgody, wykorzystanie Państwa danych w celach
marketingowych (np. przesyłanie ofert doradczych i szkoleniowych, kontaktowanie się z Państwem,
w szczególności przez e-mail oraz telefon).
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od
Państwa lub zostały przekazane COZP w Państwa imieniu.
Podkreślmy, iż Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji
(profilowanie).
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy COZP. Dane Państwa
mogą być również udostępnione podmiotom zewnętrznym, wspomagających nas w biznesowej
działalności, wyłącznie niezbędnym do realizacji zawartych z Państwem umów (np. firmy kurierskie czy
audytorskie).
Posiadają Państwo prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług
doradczych i/lub szkoleniowych, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz
przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy).
Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu
bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich
przetwarzanie bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma
na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania
w takim zakresie.
Jeśli nie jest Państwa życzeniem, abyśmy kierowali do Państwa informacje, zaproszenia, opinie czy
oferty, lub nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe, to prosimy o wysłanie
informacji na adres: biuro@cozp.pl
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza
przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

