Polityka Prywatności
groUP247 dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić swoim klientom najwyższe standardy
w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Zależy nam, aby każda
osoba i firma korzystająca z usług groUP247 miała pewność, że w najmniejszym stopniu nie
naruszamy jej zaufania i prawa do prywatności, stąd zapewniamy naszym klientom możliwość
decydowania o tym, czy chcą przekazywać nam swoje dane oraz prawo do wglądu i
poprawiania podanych przez siebie danych osobowych.
Czym jest Polityka Prywatności?
Polityka Prywatności określa informacje dotyczące zbierania danych osobowych klientów
groUP247 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Londyńska 4 lok.5, 03-921 Warszawa, oraz
sposób ich przetwarzania w zakresie działań związanych ze świadczeniem przez groUP247
usług na rzecz klientów.
Stosowane przez groUP247 zabezpieczenia zapewniają ochronę danych osobowych zgodnie
z przepisami krajowymi oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych.
Jaki jest jej cel?
Dzięki Polityce Prywatności groUP247 dowiecie się Państwo w przystępny sposób:
•
•
•
•
•

1.

kto jest administratorem Państwa danych osobowych,
w jaki sposób są zbierane Państwa dane osobowe,
w jakim celu są przetwarzane Państwa dane osobowe,
komu udostępniane i przez jak długo chronione są Państwa dane osobowe.
jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
groUP247 sp. z o.o.
ul. Londyńska 4 lok. 5, 03-921 Warszawa
NIP: 1132943153
REGON: 367367058
KRS: 0000675794

We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z
nami pisząc na adres biuro@group247.pl lub dzwoniąc pod nr +48 606 319 217.
2.

Gromadzenie danych przez groUP247

Państwa dane osobowe pozyskujemy poprzez:
•

•
•
•
•

bezpośrednie wypełnienie i przesłanie przez Państwa „Formularza zgłoszenia udziału”
pobranego ze strony www.groUP247.pl lub poprzez zapisanie się do naszego
newslettera na naszej stronie internetowej - tu zbieramy informacje niezbędne do
przeprowadzenia Państwa rejestracji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich
brak uniemożliwi nam wykonanie umowy.
kontakty telefoniczne lub pocztę e-mail,
umowy,
podmioty zgłaszające Państwa udział w konkretnych projektach szkoleniowych
stronę internetową www.groUP247.pl. Państwa wizyta na naszej stronie pozostaje
anonimowa – pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych zawierających informacje
odnośnie dat połączeń i identyfikatora komputera wywołującego witrynę. Informacje te są
wykorzystujemy do celów statystycznych oraz zabezpieczenia przed włamaniami. Dodatkowo
na naszej stronie korzystamy z dodatkowych narzędzi marketingowych i analitycznych

•
•
3.

takich jak Google AdWords, Google Analitics. Facebook celem lepszego poznania
Państwa oczekiwań i możliwości lepszego indywidualizowania wysyłanych do Państwa
ofert w ślad za zidentyfikowanymi potrzebami.
serwisy społecznościowe - korzystanie z nich wiąże się w wykorzystaniem plików
cookies administratorów serwisów takich jak Linkedinn, Facebook, YouTube,
Instagram
informacje z różnych ogólnodostępnych źródeł.

Cel pozyskiwania danych osobowych

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które Przekazują nam Państwo
dobrowolnie i są niezbędne do świadczenia przez groUP247 usług szkoleniowych. W części
przypadków pozyskujemy dane osobowe, które wnioskujemy na podstawie kontaktu i
nawiązanych relacji z Państwem. Wszystkie otrzymane w te sposób dane są pozyskane
wyłącznie do naszego użytku oraz chronione przed dostępem osób trzecich, a ich
przetwarzane związane jest ze świadczonymi przez groUP247 usługami.
Państwa dane przetwarzamy w celu:
•
•
•
•
•

4.

wykonania zobowiązań umownych, w tym zapewnienia zgodności z obowiązującymi
przepisami (np. ustawy o rachunkowości), windykacji należności i prowadzenia
postępowań sądowych
ulepszania oferty groUP247, w tym min. przygotowania nowych ofert i promocji.
testowania przyjętych przez groUP247 rozwiązań IT, w tym narzędzi marketingowych
i analitycznych
określania Państwa aktywności na stronie internetowej www.groUP247.pl oraz
profilach społecznościowych groUP247
wysyłania wiadomości osobom i podmiotom, które zgodziły się na otrzymywanie takich
wiadomości. Pod pojęciem wiadomości rozumie się informacje odnoszące się
bezpośrednio do usług świadczonych przez groUP247, jak i materiałów mających
charakter marketingowy oraz wiadomości o charakterze niekomercyjnym.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania przez groUP247 Państwa danych osobowych może wynikać z:
•

•

Okresu niezbędnego dla prawidłowej realizacji zlecenia umożliwiający jego realizację
lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W
przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania
umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Jeśli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
Przepisów prawa, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych może zostać przedłużony w sytuacji, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami.
Po upływie okresu przetwarzania, groUP247 usuwa lub anonimizuje Państwa dane osobowe.
5.

Udostępnianie danych osobowych

W celu realizacji usług groUP247 udostępnia Państwa dane osobowe jedynie podmiotom
działającym na nasze zlecenie, tj.:
•
•
•

ekspertom i trenerom realizującym szkolenia dla naszej firmy
podmiotom odpowiedzialnym za badania i analizy oraz działania marketingowe
podmiotom realizującym na nasze zlecenie inne funkcje biznesowe lub świadczące
inne usługi w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania lub inne instrumenty
prawne.

Nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych. Przekazanie Państwa
danych osobowych osobom trzecim może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy:
•
•

wymagają tego przepisy obowiązującego prawa
uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa
państwowego lub międzynarodowego zażąda ich udostępnienia,

W każdym przypadku udostepnienie Państwa danych nastąpi pod warunkiem naruszenia
przepisów za pośrednictwem witryny www.groUP247.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie na terytorium Polski, jednak z uwagi, że
część naszych działań może realizowana jest przez podmioty trzecie działające na podstawie
stosownych umów, Państwa dane mogą być także transferowane do państw z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
6.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

W związku z powierzeniem groUP247 przetwarzania Państwa danych osobowych posiadają
Państwo uprawnienia do:
•

złożenia skargi związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
groUP247 lub podmiot, któremu Państwa dane osobowe zostały przekazane do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00,

fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
•

•

•

prawo wniesienia żądania udzielenia Państwu informacji o przetwarzanych danych;

prawo wniesienia żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są
nieprawidłowe i ich uzupełnienia/zmiany poprzez przedłożenie dodatkowego
oświadczenia w tym zakresie
prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
następujących przypadkach:
-

-

-

•

nieprawidłowych danych osobowych – na okres pozwalający groUP247
sprawdzić ich poprawność,
gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a
osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu i chce ograniczyć ich
wykorzystywanie,
groUP247 nie potrzebuje Państwa danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne Państwu do ustalenia i dochodzenia lub obrony swoich
roszczeń,
gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie groUP247 są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo żądania od groUP247 niezwłocznego
usunięcia Państwa danych osobowych, w następujących przypadkach:
-

Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub przetwarzane;
brak jest podstawy prawnej przetwarzania,
wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych,
Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
gdy Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującym
prawem polskim lub prawie Unii Europejskiej,
Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.

Wszelkie wskazane powyżej prawa Państwa związane z przetwarzaniem danych osobowych
należy kierować pod adres e-mail: biuro@group247.pl. W temacie maila proszę wpisać
"Usunięcie/korekta danych osobowych".
7.

Zmiany w Polityce Prywatności

groUP247 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez
obowiązku powiadamiania o tym klientów, przy czym celem nadrzędnym wprowadzanych
zmian będzie każdorazowo dbałość o zachowanie poufności Państwa danych osobowych.
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce Prywatności groUP247 dołoży
wszelkich starań, aby zamieścić informację o zmianie w Polityce Prywatności na stronie
www.group247.pl, stąd uprzejma prośba o czytanie pojawiających się komunikatów.
W przypadku jakichkolwiek pytań i uwag dotyczących Polityki Prywatności groUP247
pozostajemy do Państwa dyspozycji.

