Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy
95/46/WE dalej zwanym „RODO” informujemy, że od dnia 25 maja 2018 będą Pani/
Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez BDO
HBC Bussines Improvement Sp. z o.o. (poprzednio HBC Sp. z .o.o.) Pana/Pani
danych osobowych.
Uprzejmie informujemy, iż spółka BDO HBC Bussines Improvement Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Zgodny 30/6 przetwarza następujący zakres
Państwa danych osobowych: adres e-mail. Dane te były pozyskane od Państwa w
chwili udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie co miało miejsce w
chwili zapisania się przez Państwa do newslettera HBC za pośrednictwem
formularza umieszczonego na stronie internetowej www.hbc.pl.
W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: BDO
HBC Bussines Improvement Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy
Zagony 30/6 NIP: 897-16-79-949, REGON: 932886054, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155637.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: 54-614 Wrocław ul. Zagony 30/6 lub
elektronicznej: office@hbc.pl a także telefonicznie pod numerem: +48 606
461 800
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Państwa adres email
wykorzystujemy w celu wysyłki: newslettera, zaproszeń do udziału w
organizowanych przez Administratora szkoleniach i konferencjach, elektronicznej
wersji kwartalnika oraz przygotowanych przez Administratora e-booków o
tematyce branżowej.
4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom.
5. Państwa dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Pana/Panią
zgody na ich przetwarzanie.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych gwarantujemy
spełnienie wszystkich przysługujących Panu/Pani praw wynikających z RODO czyli:
1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na podstawie art.
17 RODO,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.
21 RODO,
6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
W związku z faktem, iż przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/
Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, oczywiście bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w każdym czasie oświadczeniem złożonym na
formie pisemnej lub mailowej, pod warunkiem wysłania maila z adresu, którego
dotyczy cofnięcie zgody.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj. od dnia 25 maja 2018 Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych a po tym dniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Podanie przez Pana/Panią waszych danych osobowych jest warunkiem niezbędnym
i koniecznym do świadczenia przez Administratora na Państwa rzecz usług
opisanych w powyższym pkt. 3.
Państwa dane osobowe nie są poddawane procesom zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowaniu.
Z poważaniem
Wiceprezes Zarządu – Sebastian Kochaniec

