RODO – wdrożenie w Turango Coaching and Training Anna Pędzieszczak-Owczarczyk
Informujemy, że:
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane naszych Klientów i potencjalnych Kontrahentów były u nas
bezpieczne i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych1.
Administratorem Danych Osobowych jest Turango Coaching and Training Anna
Pędzieszczak-.Owczarczyk w Warszawie 02-856 Warszawa ul. Ludwinowska 1/20, posiadający NIP
5262738666
JAKIE DANE PRZECHOWUJEMY i PRZETWARZAMY w zakresie świadczenia usług przez Turango
Coaching and Training?

1



faktury, a także dane znajdujące się na fakturach od dostawców i stworzonych dla odbiorców
usług niezbędne dla realizacji płatności i celów księgowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer
NIP, adres, numer konta do przelewu),



korespondencję, numery telefonu i adresy e-mail naszych klientów, uczestników szkoleń i
procesów coachingowych w celu zapewnienia komunikacji w związku z realizacją wspólnych
projektów,



adresy e-mail osób i firm, które mogą być naszymi potencjalnymi klientami i wyraziły zgodę na
otrzymywanie informacji o nadchodzących szkoleniach, artykułach, ofercie Turango Coaching
and Training,



listy uczestników szkoleń – zawierające imię i nazwisko uczestnika w celu identyfikacji, kto już
uczestniczył w danym programie rozwojowym i opracowania dalszych - dedykowanych
propozycji szkoleniowych,



dane Osób, z którymi zawieramy umowy o dzieło (imię, nazwisko, numer NIP lub PESEL, adres,
numer konta do przelewu), w celu przygotowania umowy, rachunku do umowy i opłaty
wynagrodzenia,



dobrowolnie udzielone referencje od klientów w formie drukowanej w folderze firmowym i
wpisów na stronach internetowych: turangoct.pl, emotionalwellness.pl, www.linkedin.com), w
celu budowy pozytywnego i profesjonalnego wizerunku naszych usług,



zdjęcia ze szkoleń i konferencji (za zgodą Osób na nich się znajdujących, firmy współrealizującej
projekt) w artykułach i wpisach na stronach internetowych turangoct.pl, emotionalwellness.pl,
www.linkedin.com, w celu opisywania prowadzonej przez nas działalności,

RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi. Jego celem jest ochrona informacji, a także zablokowanie
zbędnego przepływu danych osobowych. Dzięki RODO będziecie mieć Państwo informacje, oraz kontrolę nad tym,
kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe.



informacje na stronie www.linkedin.com od Osób, które wyraziły zgodę na bycie w bazie
kontaktów, w celu publikacji oferty i wydarzeń organizowanych przez Turango Coaching and
Training,



adresy IP odwiedzających strony internetowe: turangoct.pl, emotionalwellness.pl dla celów
analizy poziomu oglądalności i dla zabezpieczenia stron przed atakami hakerskimi.

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?
 dane przechowywane i przetwarzane w związku z realizacją usług przechowujemy i
przetwarzamy do momentu zakończenia realizacji wspólnych projektów, chyba, że Klienci /
Kontrahenci wyrażą zgodę na otrzymywanie dalszych informacji o usługach i działaniach
Turango Coaching and Training,
 dane przechowywane i przetwarzane w związku z realizacją procesów księgowych (faktury),
umowy o dzieło i rachunki do umów – 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie
podatkowe,
 dane przechowywane i przetwarzane w związku z informowaniem Klientów o nadchodzących
wydarzeniach, ofercie szkoleniowej Turango Coaching and Training – do momentu zgłoszenia
Klienta żądania o zaprzestanie przetwarzania danych.
W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY DANE NASZYCH KLIENTÓW?


dbamy o zabezpieczenie danych adresowych (mail, telefon, imię i nazwisko) przechowywanych
w formie elektronicznej poprzez: klucz SSL, programy antywirusowe, hasła dostępu do
komputerów, telefonu, stron internetowych, aplikacji Outlook,



współpracujemy z firmą kadrowo-księgową TAX CARE Sp. z o.o. działającą zgodnie z RODO i w
ramach tej usługi korzystamy z zabezpieczonej hasłem i SSL platformy do księgowości (w celu
wystawiania i księgowania faktur), a także wsparcia księgowej i kadrowej przy prowadzeniu
księgowości i przygotowywaniu umów o dzieło,



dokumenty w formie wydrukowanej (faktury, umowy, referencje) przechowujemy w sejfie, w
zabezpieczonym archiwum,



w celu usunięcia dokumenty są niszczone (poprzez usunięcie z dysku komputera, platformy
księgowej, w niszczarce).

INFORMUJEMY, ŻE MACIE PAŃSTWO PRAWO:






uzyskać informację o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych,
żądać od Turango Coaching and Training dostępu do swoich danych osobowych, w
tym uzyskania kopii danych i możliwości ich korekty,
żądać usunięcia danych osobowych,
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w wyszczególnionych
celach,
żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy: biuro@turangoct.pl.

