Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw.
plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych
pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej
oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach
marketingowych i w celach analitycznych przez Firmę Szkoleniową Kolmas,
i podmioty powiązane. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę.
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych
przechowywanych w plikach cookies. Poniżej zamieszczamy szczegółowe
informacje odnoszące się do twoich danych.
J A KI E DA N E PRZETW A RZ A M Y ?
Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszej
strony i jej funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są
instalowane na naszej stronie przez nas oraz współpracujących z nami
partnerów.
KTO BĘDZI E A D M I N I STR A TOREM TW OI CH DA NY CH ?
Administratorami Twoich danych osobowych będzie Firma Szkoleniowa
Kolmas, Warszawa, ul. Puszczyka 14, 02-785 Warszawa, zarejestrowaną przez
Prezydenta M. St. Warszawy (Dzielnica: Ursynów) w Ewidencji Działalności
Gospodarczej pod numerem 342656, NIP 521 152 52 97, Regon 016004669, a
także nasi partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy
w zakresie marketingowym i analitycznym.
W J A KI M CEL U PRZETW A RZA M Y DA N E?
Dokonywanie pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać sposób
prezentowania usług i sprawiać, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim
potrzebom.
Wyświetlanie treści dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.
KOM U DA N E M OGĄ BY Ć P RZEKA ZY W A N E?
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Firmy Szkoleniowej Kolmas m.in. dostawcom usług IT,
agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i zgodnie z opisem zawartym w tej polityce prywatności.
Listę partnerów zamieszczamy poniżej:





system do wysyłania mailingu
Google – system do analizy ruchu
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube – wtyczki społecznościowe

J A KI MI PRA W AM I DY SPO N UJ ESZ?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz
następującymi prawami:









Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
Masz prawo żądania sprostowania danych,
Możesz wnioskować o usunięcie danych (w określonych sytuacjach),
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych,
Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej
podstawie,
Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na
adres e-mail: info@kolmas.pl

PL I KI COOKI ES, L OGI SERW ER A I I N N E TECH N OL OGI E
Pliki cookies (ciasteczka) są przechowywane na Twoim urządzeniu. Dostęp
do informacji w nich zawartych jest wykorzystywany w celach
statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania serwisu.
Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która
uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Utrudni
to jednak działanie niektórych funkcji strony. Możesz usunąć pliki cookies
poprzez
odpowiednie
funkcje
przeglądarki
internetowej
lub
oprogramowanie służące w tym celu.
Korzystanie przez Ciebie ze strony, wiąże się z przesyłaniem zapytań do
serwera, które są śledzone i przetwarzane przez między innymi statystyki
Google Analytics oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube.

