POLITYKA PRYWATNOŚCI
Team Prevent Poland Sp. z o.o. (Team Prevent Poland) szanuje prawa użytkowników do prywatności
W trakcie korzystania z usług Team Prevent Poland oraz niniejszej strony internetowej chronimy Państwa prywatność,
zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich
ochronę od strony technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy
z tych informacji korzystać.

Informacje ogólne
Administratorem Państwa danych jest Team Prevent Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19,
43-200 Pszczyna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd
Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000269551, NIP: PL 6381701670, REGON: 240513222.

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:


poprzez dobrowolnie wprowadzenie w formularzach informacji,



poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych tzw. "ciasteczek" (pliki cookies).

Informacje w formularzach
Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania
procesu rejestracji udziału w szkoleniu lub kontaktu z nami.
Każdy użytkownik naszej strony ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, które przekazuje
nam za pośrednictwem witryny internetowej, wysyłając e-mail na adres iod@teamprevent.com.

Jak przetwarzamy Państwa dane.
W celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży na świadczone usługi, po uprzednim zaakceptowaniu
regulaminu. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży lub
dostarczenia zakupionych towarów.
W celu prowadzenia Państwa konta na stronach należących do Team Prevent Poland – zawarcie umowy
z administratorem następuje poprzez założenie konta i akceptację regulaminu. Założenie konta umożliwia łatwy dostęp
do przekazanych danych.
Po wyrażeniu stosownej, odrębnej zgody w celach marketingowych – na podany przez Państwa adres e-mail możemy
cyklicznie wysyłać informacje marketingowe firmy Team Prevent. Zgoda taka może zostać w każdej chwili zmieniona,
a wysyłka materiałów marketingowych zostanie wstrzymana.
W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa
danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie
wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.
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Informacja o plikach cookies
Strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:


tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony z niej korzystają
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

co

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych www.teamprevent.pl.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie
wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Udostępnienie danych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie
zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę
Jeśli użytkownik nie zgadza się na otrzymywanie plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek.
Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np.
tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na
Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
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Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Team Prevent?
Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak
przetwarzamy Państwa dane prosimy o kontakt z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza
kontaktowego lub przesyłając informację pod adres iod@teamprevent.com.
Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze posiadają Państwo dostęp do danych osobowych na swoim koncie.
Tam można edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie zakładali Państwo konta można się
z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie lub pisząc informację na adres
maila iod@teamprevent.com – przekażemy Państwu informacje jakie dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na
żądanie.
Na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu również prawa do:


usunięcia danych – jeżeli chcą Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, można je usunąć
zgłaszając nam takie żądanie. Należy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić
usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego
lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),



żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,



zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony
interes administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,



cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,



przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody.

Informacja o zgłoszeniu skargi
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub chcą skorzystać
z uprawnień wynikających z RODO, prosimy o korzystanie z naszego formularza kontaktowego lub kontakt pod
adresem e-mail: iod@teamprevent.com.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej
stronie.
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