Polityka Prywatności Akademii Opiekunów
Niniejszy dokument ma na celu przybliżenie Użytkownikom informacji na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.akademiaopiekunow.pl (dalej: Akademia Opiekunów).
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz powszechnie przyjętymi standardami i dobrymi praktykami w tym zakresie, w tym są dostosowane do wymogów unijnych.
Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam przez Użytkowników dane były bezpieczne i przetwarzane
w prawidłowy sposób.

Kto przetwarza dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest AED Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-548),
ul. Lwowska 1/LU 2. Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające
dane w jego imieniu, podmioty współpracujące (w tym osoby zaangażowanie w organizację projektów Akademii
Opiekunów). Zapewniamy, że dane nie są przekazywane nieuprawnionym podmiotom.

Co dzieje się z danymi i jak są przetwarzane?
Akademia Opiekunów przetwarza dane osobowe w celach związanych z użytkowaniem Serwisu oraz realizowaniem
projektów, takich jak szkolenia, kursy, dyskusyjne grupy tematyczne dla osób związanych z branżą opieki domowej
oraz w kontekście starzejącego się społeczeństwa, zainteresowanych specjalistyczną wiedzą w zakresie chorób
otępiennych. Do przetwarzanych danych należą informacje podawane przez Użytkowników w przeznaczonych do
tego formularzach lub za pośrednictwem dedykowanych kanałów komunikacji.
Podstawę przetwarzania stanowią odpowiednie przepisy prawa i/lub zgoda wyrażona przez Użytkownika w konkretnym celu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawsze jest dobrowolne i można ją wycofać. Wycofanie zgody
na przetwarzanie powoduje, że nie będziemy mogli kontaktować się z Użytkownikiem lub informować go o naszych
projektach.
Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji danego zadania lub przez czas subskrypcji, nie dłużej niż
do zgłoszenia wycofania zgody przez Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma dostęp do danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możliwe jest również zgłoszenie sprzeciwu wobec danej
czynności oraz wniesienie skargi do właściwego organu nadzorczego.

Pliki cookies (ciasteczka)
W Serwisie są stosowane pliki cookies. Warto wiedzieć, że nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe.
Pliki zapisują się na urządzeniu Użytkownika i zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Serwisu, między innymi do utrzymania sesji na stronie. Umożliwiają one dopasowanie wyświetlanych treści do
preferencji i urządzenia Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora Serwisu, w tym w szczególności Użytkowników strony
internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych. Możesz nas również
powiadomić, jeżeli masz wątpliwości co do sposobu, w jaki Twoje dane są przetwarzane.
E-mail: daneosobowe@akademiaopiekunow.pl
AED Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lwowska 1/LU 2
30-548 Kraków

