Polityka Prywatności
INFORMACJE PODSTAWOWE
Właścicielem serwisu jest Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań.
Serwis www.ppbw.pl nie gromadzi danych użytkowników odwiedzających stronę, ponieważ
nie wymaga logowania.
ZASADY PRYWATNOŚCI W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA SZKOLENIA
Administrator serwisu – Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
gromadzi przekazane dane osobowe osób, które wypełniają formularz zgłoszeniowy na
wybrane szkolenie lub podają swój adres e-mail na portalach społecznościowych, na których
Stowarzyszenie Polska Platforma bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi kampanie
reklamowe.
W serwisie www.ppbw.pl zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch
użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane
przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów
statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w serwisie www.ppbw.pl,
wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.
W momencie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, osoba zgłaszająca się:
1. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska
Platforma bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań, właściciela
serwisu www.ppbw.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz 883).
Użytkownikom udostępniającym dane podczas zamawiania szkolenia administrator
gwarantuje prawo wglądu do tych danych, ich zmiany oraz usunięcia. Można tego dokonać,
kontaktując się z administratorem strony pod adresem sekretariat@ppbw.pl.
2. Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Arena Szkoleń
Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług
drogą elektroniczną”. Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do odwołania
powyższej zgody.
WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane użytkowników serwisu www.ppbw.pl wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia
działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych
takich jak: wysyłanie mailingów z powiadomieniami o szkoleniach do osób, które wyraziły na
to zgodę.
Administrator www.ppbw.pl nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych
osobowych pozyskanych w trakcie zamawiania szkolenia lub poprzez kampanie reklamowe
w mediach społecznościowych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności, uwzględniając
zmiany techniczne na stronie oraz zmiany przepisów prawa odnoszących się do serwisów
internetowych.
KONTAKT
Ewentualne pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy
kierować na adres: sekretariat@ppbw.pl

