Polityka prywatności
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne szanuje
prawo użytkowników do prywatności. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług
i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, w niektórych serwisach,
systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, podczas wizyty na naszej stronie internetowej, uzyskuje
dostęp do różnych funkcji np. zapisania się na kurs, funkcji callpage, złożenie formularza
rekrutacyjnego itp. rejestracja nie jest obowiązkowa.
Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł/mogła skorzystać z niektórych funkcji naszej strony internetowej będziesz musiał(a)
się zarejestrować lub wypełnić formularz kontaktowy/ formularz zapisu na kurs/ formularz
rekrutacyjny. Wtedy zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło i login jakich będziesz używał(a)na
potrzeby korzystania z funkcji naszej strony internetowej.
Dodatkowo, aby np. zapisać się na kurs online należy złożyć formularz rekrutacyjny podać imię,
nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz miejscowość.
Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu rejestracji
zostaniesz poproszony(a) o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo – Technicznego.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane
dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ sytemu operacyjnego
itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz
nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy udostępniali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas rejestracji/wypełniania formularza będą wykorzystane wyłącznie do
umożliwienia Tobie kontaktu z nami i dostępu do różnych funkcji, które udostępniamy na naszej stronie
internetowej.
Jeżeli wyraziłeś(aś) zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, możemy
wykorzystać Twoje dane w tym celu.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do
personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszą stroną internetową będą
wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie bądź procesu rekrutacji/zapisu na kurs.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego
przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, będziemy Ci je wysyłać drogą
email-ową.
Jeżeli zostawisz nam swoje dane w formularzu callpage – oddzwonimy na podany nam numer
telefonu.
Na wszelkie zapytania będziemy odpowiadać drogą email-ową.
W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
W celu usunięcia swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji lub wypełniania
dostępnych
formularzy
w
naszym
serwisie
należy
skontaktować
się
z nami drogą email-ową. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasz portal może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki
podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie
zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka mogą być wykorzystywane również przez podmioty
z usług których korzystamy w portalu np. Google Analytics®.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe
wykorzystuje protokół HTTP. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na tej stronie.
Kontakt
Firma zbierająca dane: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo –
Techniczne, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając
z formularza kontaktowego lub wiadomość na adres: biuro@bzdz.pl.

