Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań.
2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Grupa casusBTL Sp. z o.o.
z
siedzibą
przy
ul.
Rodawskiej
26,
61-312
Poznań.
Adres
email:
daneosobowe@grupacasusbtl.pl, tel. 61 8304067.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą
być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania
oferty handlowej pocztą elektroniczną przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest
dobrowolne.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Grupa casusBTL Sp. z o.o.; casusBTL; home.pl
oraz inne podmioty współpracujące w charakterze wykonawcy. Państwa dane nie będą
udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody
na ich przetwarzanie.
6. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie
uniemożliwia otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
10. Kategoria osób, których dane dotyczą: uczestnicy szkoleń.
11. Rodzaj danych osobowych: przetwarzane dane osobowe dotyczą: imię, nazwisko, adres
e-mailowy, które będą danymi osobowymi.
12. Charakter przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych obejmuje
następujące działania: działania marketingowe Administratora.
13. Podmioty zewnętrzne, które są zaangażowane w proces przetwarzania danych osobowych
jako Podwykonawcy przetwarzający dane osobowe: casusBTL, home.pl S.A. oraz inne
podmioty współpracujące w charakterze wykonawcy. Państwa dane nie będą udostępniane
innym podmiotom w celach komercyjnych.
14. Lista państw trzecich, do których mogą być transferowane dane osobowe: nie dotyczy.

