Polityka Prywatności
Polityka prywatności Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z naszych usług,
respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz wdrożonym System Zarządzania Jakością według
normy PN-EN ISO 9001:2009. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane
osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz
zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości z siedzibą w Końskich, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
3. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe - w celu umożliwienia bezpośredniego
kontaktu na użytek świadczonych usług, działań marketingowych, wysyłki materiałów
informacyjnych, zaproszeń na konferencje i organizowane spotkania.
Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego
Newslettera będziemy wysłać do Ciebie informacje na temat ważnych wydarzeń związanych
z działalnością naszej firmy oraz organizacją szkoleń, konferencji, spotkań i innych wydarzeń.
Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie
jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez
administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane
w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie,
z którego następuje połączenie).
Cookies – nasza firma wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu
do Twoich indywidualnych potrzeb oraz możliwości zalogowania się do Strefy Klienta. Możesz
zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez
powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu
internetowego. Oprócz naszego serwisu Cookies może zapisywać też serwis Google, celem
stworzenia statystyki odwiedzin naszej strony. Właściciele innych witryn nie będą mieli
dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy
wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
4. Udostępnienie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
Dokonując rejestracji na spotkania, konferencje, szkolenia i inne wydarzenia organizowane
przez naszą firmę, niezbędne jest uzyskanie danych w celu rezerwacji miejsca i potwierdzenia
obecności.
Rejestrując się do Strefy Klienta w celu udostępnienia treści przeznaczonych dla naszych
Klientów.
Aplikacja na stanowisko pracy w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji.
Niezbędne jest uzyskanie danych w celu kontaktu z Tobą oraz przetwarzania danych w celach
rekrutacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach możesz zostać abonentem
newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz zrezygnować
z subskrybcji.
5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać
z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie
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pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z
naszego serwisu.
Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Odstępstwem od zasady mogą być
przypadki naruszenia prawa, kiedy możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
sprawiedliwości, jak również inne przypadku w których przepisy prawa zobowiązują
administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia,
sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z
właściwych zakładek serwisu internetowego, lub przesłać e–mail pod adres:
kswp@kswp.org.pl lub listem poleconym
na adres: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2A 26-200 Końskie.
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są
na stronie internetowej kswp.org.pl.
Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania
w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i
nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.

