
Polityka Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych 

Informacja o Administratorze Danych Osobowych 

Dental Communication sp. z o.o. (dalej: Spółka)  z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gen. Zygmunta Waltera Jankego 176, lok. 
1B, wpisany pod numerem KRS: 0000466758 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 
635-183-21-37, uprzejmie informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i kontrahen-
tów, które są przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji przedmiotu działalności Spółki, w celach analitycznych i statystyczny-
ch oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Spółki, wynikających z przepisów prawa, za które uważa się w szcze-
gólności: marketing dotyczący własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospo-
darczej. Spółka informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepi-
sów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Spółkę umów. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowej realizacji zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Polityka Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych : 

- wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez względu na to, czy pomagamy Ci znaleźć dobrać odpowiednie szkole-
nia dla Ciebie, czy utrzymujemy naszą relację po odbytych szkoleniach, świadczymy dla Ciebie usługę, korzystamy z usługi 
świadczonej przez Ciebie, wykorzystujemy Twoje dane w celu pomoc Ci w pogłębieniu wiedzy o przydatnych rozwiązaniach czy 
produktach w związku z jednym z naszych partnerów czy odwiedzasz naszą stronę internetową. 
 
- opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy 
tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje 
prawa do poufności danych. 
 
- ma zastosowanie do danych osobowych naszych: Użytkowników strony internetowej, Stomatologów, Lekarzy, średniego per-
sonelu praktyk i laboratoriów osób i firm współpracujących z praktykami i gabinetami 
stomatologicznymi, Klientów, Dostawców i innych osób, z którymi możemy się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych 
informacji o naszych produktach szkoleniowych, stomatologicznych czy specjalistycznych procedurach lub które zostały wska-
zane jako kontakt w nagłych wypadkach. Ma ona zastosowanie również do kontaktów w nagłych wypadkach naszego Persone-
lu. Dla jasności, jeżeli jesteś członkiem, współpracownikiem, dotyczy Cię Polityka prywatności DenCom sp. z o.o. dostępna w 
siedzibie spółki zgodna z polityką bezpieczeństwa danych osobowych. 
 
- odpowiada  obowiązującemu ustawodawstwu z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o 
ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), spółkę odpowiedzialną za Twoje dane osobowe DenCom (Dental 
Communication) sp. z o.o. 

- obowiązuje we właściwych krajach w ramach naszej sieci międzynarodowej. Różne kraje mogą mieć nieco odmienne podej-
ście do prywatności danych, więc niniejsza Polityka prywatności zawiera również fragmenty obowiązujące w poszczególnych 
krajach. Warunki obowiązujące w poszczególnych krajach dla danej jurysdykcji można znaleźć tutaj. Pozwala nam to upewnić 
się, że przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności danych, bez względu na to, 
gdzie się znajdujesz. 
 
Informujemy, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych. Jeżeli chcesz 
być na bieżąco, po prostu wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany.  
 
Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Polityki Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych, mogą 
przysługiwać Ci prawa, które również opisaliśmy we właściwych miejscach.  

Zgodnie z naszym profilem działania gromadzimy odpowiednie dane osobowe: 

• dane dostawcy: 
potrzebujemy niewiele informacji od naszych Partnerów biznesowych, Współpracowników, Dostawców, aby upewnić się, że 
nasza współpraca przebiega sprawnie. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Twojej organizacji, abyśmy 
mogli się z Tobą komunikować. Potrzebujemy również innych informacji, jak na przykład dane Twojego rachunku bankowego, 
abyśmy mogli zapłacić Ci za świadczone usługi (jeżeli jest to część ustaleń umownych pomiędzy nami).  
Gromadzimy Twoje dane osobowe w toku naszej współpracy, w zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub 
czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, możemy również gromadzić niektóre dane automatycznie lub poprzez przeka-
zanie ich nam przez Ciebie. 
 
• użytkownik strony internetowej:  
Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia 
podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie 
informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką wchodzisz na naszą stronę internetową, i 
godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza. 
 
Część Twoich danych osobowych, które gromadzimy, jest niezbędna w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiąz-
ków umownych wobec Ciebie lub innych osób. We właściwych przypadkach niektóre z nich, na przykład numer prawa wykony-
wania zawodu, NIP etc Uczestników szkoleń i cykli kursów, wymagane są na podstawie ustawy lub innych przepisów prawa. 
Inne informacje mogą być potrzebne w celu zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji.  
  

)1

https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523Website-users
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523Clients
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523Suppliers
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523people
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523staff
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523staff
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523gdpr
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523ANNEX3
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523Suppliers
https://www.hays.pl/nowa-polityka-prywatnosci/index.htm?dm_i=2SXV,OS6O,186DHG,2J9YI,1%2523Website-users


W zależności od rodzaju danych osobowych i powodów, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówisz przekazywania 
nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub, w skrajnych przypadkach, 
kontynuować naszej relacji. Informacje dotyczące podstaw prawnych mogą być różne dla każdego z kraju w którym wykonuje-
my nasze zobowiązania. 
Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zgodnie z ustawie-
niami plików cookies Twojej przeglądarki. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami 
przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu, rejestracji, kontaktu czy wyrażenia zainteresowania konkretnymi 
informacjami, szkoleniami, produktami czy rozwiązaniami. 
  
  
Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy oraz komu i w jaki sposób udostępniamy: 

•dane dostawcy:  
głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami 
mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie, oraz spełniała wymogi prawne.  
O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzy-
szonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi. 

• użytkownik strony internetowej:  
wykorzystujemy Twoje dane w celu poprawy Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej, na 
przykład przez analizę Twoich ostatnich kryteriów wyszukiwania prezentowanych szkoleń, abyśmy mogli przedstawić interesu-
jące według nas rozwiązania i informacje czy produkty. Jeżeli jesteś Klientem DenCo lub uczestnikiem lub aplikującym na kurs, 
szkolenie możemy wykorzystywać dane dotyczące Twojego sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu popra-
wy innych aspektów naszej komunikacji z Tobą lub obsługi.  
O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy udostępniać Twoje informacje dostawcom usług analizy statystyk stron internetowych, 
platform automatyzacji marketingu w celu upewnienia się, że wszelkie otrzymywane informacje są wyselekcjonowane dla Cie-
bie. 

Lista podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe to: 
DenCom – Dental Comunication 
DenCom – Dental Communication sp. z o.o.oraz firm współpracujących. 
  

Ochrona gromadzonych danych osobowych.  
Staramy się chronić Twoje informacje. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważ-
nionemu dostępowi i nadużyciu Twoich danych osobowych. 

Dostęp do przekazanych nam danych osobowych. 

Nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć się więcej 
w tej sprawie, skontaktuj się z nami  bok@dentalcom.pl. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki oraz, 
w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa. Zwróć uwagę, że możemy przechowywać Twoją koresponden-
cję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów. Jednym z głównych celów RODO jest 
ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że zacho-
wujesz różne prawa względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do nas. Są one opisane szczegółowo poniżej. 
 
-  Prawo do wycofania zgody. Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań 
(na przykład profilowania Twojej przydatności na określone szkolenie, kurs czy w procesie kwalifikacji) lub zgody na prowadze-
nie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie 
zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład ustaleń marketingowych), mo-
żesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyrazi-
łeś zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Twoich danych dla tego celu. 

-  Prawo do sprzeciwu. Prawo to umożliwia Ci sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli 
robimy to z jednego z następujących powodów:  
- nasze uzasadnione interesy;  
- umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych;  
- przesyłanie Ci materiałów marketingu bezpośredniego; 
- dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych. 
 
 Powyższe kategorie „uzasadnionych interesów” i „marketingu bezpośredniego” najczęściej mają zastosowanie do 
naszych Użytkowników strony internetowej i Dostawców. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych oso-
bowych, ponieważ uznajemy to za konieczne dla Twoich uzasadnionych interesów, musimy zastosować się do Twojego sprze-
ciwu poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że: 
- możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami 

- przetwarzamy Twoje dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.  
 
Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzesta-
nie tych działań., o czym Cię powiadomimy. 

- Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych. By uniknąć wątpliwości – masz prawo w dowolnym momencie 
poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunię-
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cia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoja prośbę lub dodatkowo: poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsa-
mości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Możesz w dowolnym czasie poprosić nas o po-
twierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Mo-
żemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Jeżeli 
udostępnimy Ci dane na Twój temat, które posiadamy, nie obciążymy Cię kosztami z tego tytułu, chyba że Twój wniosek jest 
„ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądasz od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Cię 
uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucić Twój wniosek, jeżeli 
prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy Twój wniosek, zawsze poznasz uzasadnienie naszej decyzji. 
 
Zwróć uwagę, że w niektórych krajach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów 
dotyczących wniosków osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych i możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z takimi 
przepisami. 

- Prawo do wymazania (anonimizacji). W pewnych okolicznościach masz prawo żądać wymazania Twoich danych. Informacje 
muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria: 

- dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane; 

- jeżeli wcześniej udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, wycofałeś ją i nie istnieje inna zasadna przyczy-
na kontynuowania przez nas przetwarzania; 

- dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO); 

- konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub 

- jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się prze-
twarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.  
 
• Zwróć uwagę, że w niektórych krajach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymo-
gów dotyczących prawa osób, których dane dotyczą, do wymazania danych i możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z lokal-
nymi przepisami prawa.  

• Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Twojego wniosku wyłącznie z następujących przyczyn: 
- skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji; 

- spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych; 

- dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym; 

- dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych;  

- w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego. 
 
• Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie uzasadnione, wykonalne środki w celu usu-
nięcia właściwych danych. 
 
 
Jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych 
treści marketingowych (na przykład e-maili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów ), klikając w link anulowania 
subskrypcji w e-mailu lub aktualizując swoje preferencje w naszym centrum preferencji na stronie internetowej: http://db.dental-
com.pl/client/consent/manager. 

Dodatkowo w  niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych) masz prawo żądać 
„wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach mo-
żemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu) i nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ogra-
niczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane, ale zasadniczo założymy, że wolisz, 
abyśmy zachowali Twoje imię i nazwisko w naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu. W ten sposób zmniejszymy 
prawdopodobieństwo kontaktowania się z Tobą w przyszłości, jeżeli Twoje dane zostaną zgromadzone w innych okolicznościa-
ch. Możesz swobodnie zdecydować, że nie chcesz, abyśmy tak zrobili. 

- Prawo do przenoszenia danych.  Masz prawo, według Twojego uznania, przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy admini-
stratorami danych. Oznacza to, ze możesz przekazywać swoje dane konta administrowanego przez nas do innej platformy 
internetowej. Aby Ci to umożliwić, przekażemy Twoje dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwa-
rzania maszynowego, chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane na inną platformę internetową. Możemy również 
bezpośrednio przekazać Ci dane. 
  

- Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas 
Twoich danych. Oznacza to, że możemy kontynuować przechowywanie Twoich danych i nie będziemy mogli wykonywać żad-
nych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: 
-  ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
-  udzielenia przez Ciebie zgody, 
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 - konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej 
osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.  
 
- Prawo do poprawy. Masz również prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które 
posiadamy na Twój temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba ze 
jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy Cię również, którym 
osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się 
do Twojego wniosku, wyjaśnimy Ci przyczyny naszej decyzji. 
 
Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej 
zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc (z zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeń terminu na mocy prawa). Zwróć 
uwagę, że możemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Cie-
bie problemów.  

Informacja w jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies. 

 „Cookie” to niewielki ciąg danych przechowywany na twardym dysku Twojego komputera. Niemal wszystkie strony wykorzystu-
ją pliki cookies, nie szkodząc Twojemu systemowi. Wykorzystujemy je do śledzenia Twojej aktywności, aby zapewnić Ci możli-
wie najsprawniejsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możemy wykorzystywać informacje z 
plików cookies, aby upewnić się, że podczas Twojej następnej wizyty zaproponujemy Ci opcje dopasowane do Twoich preferen-
cji. Możemy także wykorzystywać pliki cookies do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych.  

Wykorzystujemy pliki cookies w dwóch celach: 

- śledzenie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Umożliwia to nam zrozumienie, w jaki sposób korzystasz ze strony 
internetowej, i śledzenie ewentualnych schematów indywidualnych lub dla większych grup. Pomaga to nam rozwijać i ulepszać 
naszą stronę internetową i usługi w odpowiedzi na potrzeby naszych odwiedzających, a także 

Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej 
przeglądarki. Informujemy o tym również na naszej stronie: http://dentalcom.pl/polityka-prywatnosci/ 
Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne do działania podstawowych funkcjonalności 
naszej strony internetowej, możesz nie wyrazić zgody, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.  
 
Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale jeżeli wolisz, abyśmy nie gromadzili Twoich danych w ten 
sposób, możesz zaakceptować wszystkie pliki cookies lub ich część albo odrzucić je w ustawieniach prywatności swojej prze-
glądarki. Jednakże odrzucenie wszystkich plików cookies oznacza, że być może nie będziesz mógł w pełni korzystać ze 
wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” w swojej 
przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia plików cookies.  
 
Dodatkowe informacje o plikach cookies i o tym, jak je wyłączyć, dostępne są na stronie internetowej aboutcookies.org. Znaj-
dziesz tam również informacje, jak usunąć pliki cookies ze swojego komputera. 
 
Wykorzystujemy zgromadzone Twoje dane osobowe do następujących celów: 

Po zgromadzeniu (uzyskaniu) Twoich danych osobowych, używamy ich na wiele sposobów: 

- działania informacyjne, 

- przechowywania (i aktualizowanie w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować 
się z Tobą w związku z rekrutacją, 

- umożliwienie Ci uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach online, 

- umożliwienie Ci uczestnictwa w interaktywnych funkcjonalnościach naszych serwisów, 

- realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich zawartych pomiędzy nami umów, 

- realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy DenCo, DenCom, DenCom sp. z o.o. a 
osobami trzecimi w związku z nasza współpraca. 

- przetwarzanie Twoich danych w celu umożliwienia nam przesyłania Ci wyselekcjonowanych, istotnych materiałów marketin-
gowych lub innej korespondencji, która według nas może Cię zainteresować, 
 
- działania marketingowe. 
 

Działania marketingowe 
Możemy okresowo przesyłać Ci informacje, które według nas mogą Cię zainteresować. W szczególności możemy potrzebować 
Twoich danych do celów wymienionych poniżej, gdy jest to stosowne i zgodne z lokalnymi przepisami prawa i wymogami. Lista 
ta nie jest wyczerpująca i obejmuje:  
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- umożliwienie nam rozwoju i wprowadzenia na rynek innych produktów i usług; 

- informacja o pełnej gamy naszych i naszych partnerów usług, szkoleń, cyklach edukacyjnych, produktach, wykładach, kongre-
sach.   
- przekazywanie Ci informacji o określonych rabatach i ofertach, które przysługują Ci z tytułu Twojej relacji z nami i naszymi 
partnerami. 
 
Chcemy, abyś wiedział, że nawet jeżeli nie wyrazisz zgody na naszą korespondencję marketingową, istnieje możliwość, że 
Twoje dane będą ponownie uzyskane z publicznie dostępnych źródeł w niepowiązanej kampanii marketingowej. Postaramy się, 
aby do tego nie doszło, ale jeśli tak się jednak stanie, przepraszamy. Prosimy tylko, abyś w takiej sytuacji ponownie się temu 
sprzeciwił.  
 

Wykorzystywanie Twoich danych pomaga nam poprawić Twoje doświadczenie podczas korzystania z naszej strony interneto-
wej, na przykład przez analizę ostatnich kryteriów wyszukiwania szkoleń, produktów, cykli edukacyjnych czy rozwiązań, abyśmy 
mogli przedstawić Ci interesujące według nas informacje. 

Informujemy, że potrzebujemy Twojej zgody na niektóre aspekty tych działań, które nie wchodzą w zakres uzasadnionych inte-
resów (w szczególności gromadzenie danych poprzez pliki cookies oraz świadczenie marketingu bezpośredniego za pośrednic-
twem kanałów cyfrowych), a także, w zależności od sytuacji, poprosimy Cię o nią w ramach systemu opt-in lub soft opt-in . Zgo-
da w systemie soft opt-in to szczególny rodzaj zgody, mający zastosowanie w sytuacji, gdy uprzednio zaangażowałeś się u nas 
w jakieś działanie (na przykład poprzez złożenie aplikacji lub CV. Na podstawie zgody w systemie soft opt-in uznamy Twoją 
zgodę za udzieloną, do momentu kiedy się temu sprzeciwisz. Dla większości osób jest to korzystne, ponieważ umożliwia nam 
sugerowanie Ci innych cykli edukacyjnych oprócz tego, na które aplikowałeś, znacząco zwiększając prawdopodobieństwo zna-
lezienia dla Ciebie odpowiedniego rozwiązania. W przypadku innych rodzajów marketingu internetowego jesteśmy zobowiązani 
uzyskać Twoją wyraźną zgodę. 

Ochrona gromadzonych danych osobowych. 
 
Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych in-
formacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpie-
czeństwa danych. 
 
Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie 
nas powiadom.  

Zgoda 

W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związ-
ku z określonymi działaniami. W zależności od tego, co dokładnie robimy z Twoimi informacjami, zgoda ta będzie udzielana w 
systemie opt-in lub soft opt-in.  
 
- art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym oso-
ba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie doty-
czących jej danych osobowych”. W prostych słowach oznacza to, że: 
- musisz udzielić nam zgody dobrowolnie, bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na Ciebie, 

- musisz wiedzieć, na co się zgadzasz, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Ci wystarczających informacji. To Ty powinieneś 
mieć kontrolę nad tym, na które działania z zakresu przetwarzania danych się zgadzasz, a na które nie. Zapewniamy możliwość 
takiego precyzyjniejszego wyboru w naszej bazie danych ustaleń zgód. 

- musisz podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – możemy zapewnić rubrykę do zakreślenia, aby 
ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono. 
 
- jak już wspomniano, w niektórych przypadkach będziemy mogli opierać się na zgodzie w systemie soft opt-in. Możemy ofero-
wać i informować Cie o usługach i produktach związanymi z świadczonymi przez nas usługami i produktami, chyba że sprzeci-
wisz się otrzymywaniu takiej korespondencji.  
 
- zwróć uwagę, że w niektórych krajach, na obszarze w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów 
prawa i wymogów w zakresie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych. 
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