INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
RODO
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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 informacji oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”).
ADMINISTRATOR I KONTAKT
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dental Skills Institute Spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Piaskowa 4 lok U3, NIP 5272699198, KRS 0000447812, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego (dalej również „DSI”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: rodo@dsi-edu.com
Więcej informacji o kontakcie z nami znaleźć można na stronie internetowej: www.dsi-edu.com  
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu przewidzianym Rozporządzeniem,
mającym przede wszystkim związek z naszą współpracą, tj.:
a. w celu niezbędnym do realizacji umowy, w szczególności realizacji usług szkoleniowych,
b. oferowania produktów lub usług,
c. marketingu i reklamy,
d. podejmowania działań w celu utrzymania relacji handlowych,
e. niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą
     środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon).
PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, przetwarzane są przez DSI na jednej lub kilku z niżej
wymienionych podstaw prawnych, wynikających wprost z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia:
• uzasadnionego prawnie interesu,
• zgody, gdy jest wymagana,
• wynikającej z wymogów lub odpowiedniego zezwolenia prawa.
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RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH
DSI przetwarza dane osobowe, które mają związek z nawiązaniem i utrzymaniem z Państwem relacji
handlowych, a także z informowaniem o naszych produktach i usługach, jak: imię, nazwisko, nazwa
firmy lub nazwa pracodawcy, adres email, numer telefonu, adresy do dostaw produktów, numer NIP,
a także inne dane, które mogą wynikać z wymogów prawa lub objęte zostały Państwa zgodą.
BEZPIECZEŃSTWO, ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla DSI najważniejsze. Administrator dokłada wszelkich starań, aby
przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy zezwala na
to przepis prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
• pracownicy Administratora,
• spółki z grupy Administratora,
• podmioty współpracujące Administratorem, jak kadra dydaktyczna DSI, placówki medyczne
współpracujące przy realizacji usług, Izba Lekarska, Rada Naukowa DSI i inne podmioty
w szczególności na mocy umowy powierzenia danych osobowych,
• organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z DSI e-mailową pod adresem
rodo@dsi-edu.com lub w inny sposób, określony w punkcie ADMINISTRATOR I KONTAKT, a także
wyraźnie określić treść żądania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres uzasadniony celem, opisanym
w punkcie W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE. Okres przetwarzania danych ma często związek
z przepisami o przedawnieniu roszczeń.
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