KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Lp.
UCZESTNIKÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH
Z ZAKRESU SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa
WACETOB Sp.z o.o.
02-548 Warszawa, ul. Olesińska 21
tel./fax 22 622-13-46
e-mail: wacetob@wacetob.com.pl
2.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji usługi polegającej na realizacji procesu
praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, rozpatrywania
składanych reklamacji oraz zwrot świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, wystawiania
dokumentów związanych z obsługą (finansowych, pocztowych), kontakt w sprawie obsługi
praktyk.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie zawartej umowy i
wypełnianie obowiązków prawnych (związanych np. z prowadzenie sprawozdawczości
finansowej).
3.
Wykorzystanie Państwa danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (np. bezpośredni marketing towarów i usług,
zapobieganie oszustwom) zostanie poprzedzone wysłaniem do Państwa prośba o wyrażenie zgody
na określoną czynność.
4.
Państwa dane, związane z realizacją umów, udostępniamy firmie obsługującej WACETOB w
zakresie IT, firmom wykonującym usługi kurierskie i pocztowe, płatnicze, a także profesjonalnym
firmom niszczącym dokumenty.
5.
Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.
6.
Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w
innych celach (np. marketingowych) nie dłużej niż 20 lat.
7.
Administrator danych osobowych, na żądanie osoby, której dane dotyczą, ma obowiązek:
1) udostępnienia tych danych,
2) ich sprostowania,
3) usunięcia,
4) ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
5) przeniesienia danych na wniosek osoby, której dotyczą.
8.
Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody należy zgłosić listownie lub e-mail’em na adres, na który zgodę wysłano, lub
na ogólny adres elektroniczny: wacetob@wacetob.com.pl
Przyjęcie rezygnacji zostanie każdorazowo potwierdzone.
9.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego (GIODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa/Prezesa UODO)
10. Przetwarzamy dane niezbędne do wykonania usługi, w tym imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, numer telefonu oraz e-mail.
Pozostałe dane podawane we wniosku o odbycie praktyki i wydanie dziennika praktyk są
przekazywane do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa,
ul. Lecha Kaczyńskiego 16/613 i nie są one przechowywane przez WACETOB.
11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

