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    Informacja o przetwarzaniu  
danych osobowych 

 
 
Szanowni Państwo,  
   
Od 25 maja 2018 obowiązują nowe ogólnoeuropejskie przepisy o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO (ang. GDPR)  
W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które przybliżą Państwu nową politykę bezpieczeństwa w 
związku z wchodzącymi w życie przepisami.  
   
Uprzejmie informujemy, że w związku z Państwa aktywnością na naszej witrynie www.pro-skippers.com związaną z rejestracją 
konta, subskrypcją newslettera, zapisem na szkolenie, rejs lub czarter lub dokonanym zakupem oraz udziałem w organizowanych 
przez nas egzaminach przetwarzamy Państwa dane osobowe. 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pro-Skippers Group Sp z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 
140 A  
 
W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 
2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując Państwa o tym, że:  
 
Państwa dane przetwarzamy, aby:  
a) zrealizować zawarte z nami umowy np. o szkolenie, rejs czy czarter jachtu  
b) wysłać Państwu newsletter, jeśli mamy na to Państwa Twoją zgodę  
c) przeprowadzić egzamin 
 
Państwa dane przetwarzamy do czasu:  
a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,  
b) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i 
przepisów podatkowych)  
c) cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (np. na otrzymywanie newslettera)  
 
Jeśli zachodzi potrzeba wynikająca z realizacji umowy Państwa dane przekazujemy naszym kontrahentom m. in : armatorom 
jachtów, instruktorom, sternikom, kurierom.  
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:  
a) dostępu do danych osobowych  
b) zmiany danych osobowych  
c) usunięcia danych osobowych  
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
e) wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego  
g) przenoszenia danych osobowych  
h) cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie  
 
Jednocześnie informujemy, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.  
 
Przypominamy, że niektórzy z Państwa mogą również administrować swoimi danymi logując się na utworzone wcześniej już 
konto.  
 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami 
Załoga Pro-skippers 

http://www.pro-skippers.com/
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