POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JJ MANAGEMENT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzeczyckiej 26, 04-940
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000481295, posiadającą nr NIP: 952-212-66-67 oraz nr REGON: 146925555 (zwana dalej:
„Administratorem”).
Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 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 (zwane dalej: „RODO”).

Administrator przetwarza dane osobowe:
a)

b)

c)

d)

e)

W odniesieniu do osób, które dokonały zapisu do newslettera – w celu świadczenia usługi
wysyłki newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu
bezpośredniego produktów i usług;
W odniesieniu do osób fizycznych będących klientami Administratora – w celu zawarcia,
realizacji, wykonywania umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz
komunikacji między stronami w związku z realizacją tej umowy. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
W odniesieniu do reprezentantów, pracowników, współpracowników lub zleceniobiorców
kontrahentów Administratora – w celu w celu zawarcia, realizacji, wykonywania umowy,
podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz komunikacji między stronami w
związku z realizacją tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym
wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
W odniesieniu do osób, które dokonały rejestracji celem uczestnictwa w szkoleniu
organizowanym przez Administratora, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – w celu
zawarcia umowy o organizację szkolenia oraz realizacji zobowiązań wobec uczestnika
szkolenia, w szczególności przygotowania i prawidłowego wykonania usługi szkoleniowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;
W odniesieniu do osób, które złożyły zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego –
w celu nawiązania kontaktu przez Administratora oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe należące do kategorii zwykłych danych osobowych. Dane
osobowe przekazane Administratorowi nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej: „IOD”), którym jest Adam Czajka, z
którym można skontaktować się poprzez e-mail: adam@adbl.eu. Z IOD można kontaktować się w
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do dostępu do podanych danych, i otrzymania kopii
danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych opiera się na zgodzie) bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy
Administratora, partnerzy handlowi, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze,
kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, informatyczne, teleinformatyczne,
hostingowe, audytowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne: do wzięcia otrzymywania newslettera (w
odniesieniu do subskrybentów newslettera), do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez
Administratora (w przypadku osób, które dokonały rejestracji uczestnictwa w szkoleniu
organizowanym przez Administratora), do otrzymania odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez
formularz kontaktowy (w przypadku osób, które skorzystały z formularza kontaktowego), do zawarcia,
realizacji, wykonywania umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz komunikacji
między stronami w związku z realizacją tej umowy (w odniesieniu do klientów Administratora oraz
reprezentantów, pracowników, współpracowników lub zleceniobiorców kontrahentów
Administratora). Niepodanie danych osobowych skutkuje niewysyłaniem przez Administratora
newslettera, brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Administratora,
brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy oraz
brakiem możliwości kontaktu przez Administratora z klientem lub reprezentantem, pracownikiem,
współpracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Administratora.
Administrator zapewnia odpowiednie środki ochrony danych podmiotów danych osobowych,
odpowiadające standardom rynkowym, w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i
dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym
dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały one
zebrane tj.:

- w przypadku danych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera – do momentu złożenia przez daną
osobę oświadczenia o wypisaniu się z newslettera;
- w przypadku danych przetwarzanych w celu uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez
Administratora - do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z zawartą umową;
- w przypadku danych osób fizycznych będących klientami Administratora oraz reprezentantów,
pracowników, współpracowników lub zleceniobiorców kontrahentów Administratora - do czasu
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z zawartą umową;
- w przypadku osób, które złożyły zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego – do
momentu wycofania zgody .
Dane osobowe będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Administratora do czasu
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a w przypadkach, w których dane byłyby przetwarzane w
celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, dane
osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych
celach tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz w celu
skorzystania z praw, o których mowa w Polityce Prywatności należy kontaktować się z Administratorem
w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: adam@adbl.eu albo wysyłając wiadomość pocztą
tradycyjną na adres korespondencyjny: ul. Pajęcza 23, 04-802 Warszawa.

