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POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce
prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w
Polityce Prywatności, a w razie braku de nicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im w
Regulaminie, dostępnym pod adresem www.innowacjew rmie.com .
2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza informacje
dotyczące Uczestników Kursu, w tym dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób zycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), zwane
dalej „Danymi”.
3. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez
Platformę lub w związku z jej funkcjonowaniem.

§ 2. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest KHM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-057) przy
ul. Sienkiewicza 85/87/8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000869941, posiadająca numer
NIP: 7252304134. o kapitale zakładowym w kwocie 50 000,00 zł. Można skontaktować się
z Administratorem pod adresem: ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, bądź też e-mailowo:
KHM@KNOWHOWMATCH.COM.

§ 3. Źródła pozyskania i dobrowolność podania danych
1. Informujemy, że w przypadku wyrażenia chęci udziału w Kursie, będzie konieczne podanie danych
osobowych w postaci:
• danych mających na celu potwierdzenie tożsamości takich jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer i
serię dowodu osobistego, datę urodzenia;
• danych kontaktowych, takich jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
• danych identy kacji podatkowej;
• danych dotyczących działalności zawodowej, gospodarczej.
2. Gromadzone dane pochodzą bezpośrednio od Uczestnika oraz z plików cookies, i nie są przez nas
pozyskiwane z żadnych innych źródeł.
3. Podanie wymienionych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do skorzystania ze wskazanych usług, udostępnianych przez Administratora.

§ 4. Cele przetwarzania danych
1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi
jedna lub więcej z poniższych:
• zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w tym w szczególności umowy o świadczenie usług w postaci kursu online;
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu marketingowym, polegającym
na przesyłaniu informacji handlowych i materiałów o charakterze reklamowym
lub promocyjnym za pomocą poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na takie
czynności;
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• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę
trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności:
dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie
bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, w zakresie
niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również
świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów,
praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
2. W przypadku, gdybyśmy chcieli wykorzystać dane osobowe w celach nieuwzględnionych podczas ich
pierwotnego pozyskiwania uprzednio zapytamy o zgodę na wykorzystanie danych w nowym celu.

§ 5. Odbiorcy danych
1. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
• podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy
państwowe);
• biura informacji gospodarczej;
• podmioty świadczące usługi:
• informatyczne oraz nowych technologii;
• płatnicze;
• prawne;
• księgowo- nansowe;
• audytorskie i kontrolne;
• windykacyjne;
• drukarskie;
• pocztowe oraz kurierskie.

§ 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez KHM Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich
przetwarzania i usunięcia;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/Panią przekazane KHM, tj. prawo
do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu
administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach,
gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie
zautomatyzowane;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
• o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Pana/Pani, ma Pan/Pani możliwość cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed
jej cofnięciem;
• ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Przyczyną
takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy
przetwarzać Pana/Pani dane w powyższych celach, co do których wyraził Pan/Pani sprzeciw, chyba
że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
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Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z KHM.

§ 7. Okres przechowywania danych
Dane osobowe mogą być przechowywane przez KHM przez następujące okresy przechowywania danych,
zależne od charakteru danych osobowych oraz celu ich przetwarzania:
• celem wykonania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia, lub
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź
wniesienia sprzeciwu, lub
• celem wypełnienia ciążących na KHM obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków
wynikających z przepisów prawa.

§ 8. Przekazywanie danych do państw trzecich
KHM zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. KHM może
jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane
do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono
odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/Pani zażądać dalszych informacji i kopii
odpowiednich zabezpieczeń.

§ 9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym pro lowanie
Administrator nie podejmuje w stosunku do Uczestnika decyzji, które opierają się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym pro lowaniu.

§ 10. Pliki cookies
1. Administrator informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na
urządzeniu końcowym Uczestnika, podczas korzystania ze strony internetowej lub z Platformy.
2. Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych, funkcjonalnych
i statystycznych - co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Platformy oraz jej dostosowanie
do potrzeb osób, które odwiedzają ją wielokrotnie.
3. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.
4. Każdy Uczestnik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane
są na jego urządzeniu końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje de niowane
w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox,
Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora.
5. Uczestnik uznaje i zgadza się, iż:
• Administrator może przechowywać dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych
Uczestnika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie
Platformy;
• ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies
w ramach urządzeń końcowych Uczestnika może przynieść negatywny skutek użytkowania Platformy;
• Administrator może przechowywać lub udostępniać dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub
jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania usługi Kursu bądź udzielenia
odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem,
nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych. W celu zabezpieczenia Platformy przed
wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do
zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z Platformy przy wykorzystaniu sieci.
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2. Uczestnik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie
jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji.
Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa
informacji, w tym danych przesyłanych do lub z Platformy, w tym w ramach korzystania z Kursu.
3. Platforma może zawierać odnośniki do stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
zasady poufności i przetwarzanie danych, obowiązujące na tych stronach.
4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają
odpowiednie warunki Regulaminu oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa.
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