Polityka Prywatności BPP
Co jest celem niniejszej Polityki Prywatności?
BPP szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Celem niniejszej
Polityki Prywatności jest dostarczenie Państwu informacji na temat sposobu, w jaki BPP gromadzi i przetwarza
Państwa dane osobowe w trakcie:
a)

korzystania ze stron internetowych BPP, dotyczy to także wszelkich danych, które zostaną nam
udostępnione za pośrednictwem stron internetowych BPP podczas składania zapytania lub zakupu
produktu bądź dowolnego szkolenia/programu (w trybie e-learningowym, stacjonarnym lub zdalnym)
zarówno w imieniu własnym, jak i za pośrednictwem pracodawcy finansującego szkolenie (“Usługi”);

b) rejestracji, zakupu lub korzystania z jakichkolwiek produktów lub Usług BPP (w tym m.in. szkoleń,
programów lub materiałów szkoleniowych (niezależnie od nośnika));
c)

korzystania przez Państwa z dowolnego kanału mediów społecznościowych należącego do BPP; oraz

d) przesyłania przez Państwa ich danych osobowych do BPP w jakikolwiek inny sposób.
Niniejsza Polityka informuje również o tym, co robimy z Państwa danymi osobowymi, w jaki sposób o nie
dbamy a także o przysługujących Państwu prawach do prywatności oraz o tym, jakiej ochronie prawnej
podlegają.
Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą Polityką Prywatności wraz z wszelkimi innymi politykami
prywatności lub powiadomieniami o rzetelnym sposobie przetwarzania danych, które dostarczymy Państwu w
określonych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe tak, aby byli Państwo w
pełni świadomi, w jaki sposób i dlaczego korzystamy z Państwa danych. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi
jedynie uzupełnienie wszelkich innych powiadomień a nie ma na celu ich zastąpienia bądź uchylenia.
Tekst niniejszej Polityki Prywatności podzielony został na rozdziały przedstawione poniżej, które ułatwią
Państwu szybkie odnalezienie interesujących Państwa treści. Do dokumentu dołączyliśmy również słowniczek,
aby ułatwić Państwu zrozumienie niektórych terminów używanych w naszej Polityce Prywatności.
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1. Kim jesteśmy
Administrator danych
Administratorem danych jest firma BPP Professional Education Sp. z o.o., która odpowiada za Państwa dane
osobowe. Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej Polityce Prywatności użyto słów takich jak „BPP”, „my”, „nam” lub
„nasz”, należy interpretować to jako odniesienie do BPP Professional Education Sp. z o.o.
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych BPP, w tym do wszelkich poddomen,
które mogą być przez nas czasowo udostępniane, w tym do stron z końcówką bpp.pl oraz wszystkich kanałów
mediów społecznościowych należących do BPP („Witryna” lub „Witryny”).
Dane kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, w tym wszelkich próśb o
skorzystanie z przysługujących Państwu praw w odniesieniu do swoich danych, prosimy o kontakt pod
następującymi adresami:
Adres korespondencyjny: BPP Professional Education Sp. z o.o. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Adres e-mail: students@bpp.pl
W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi lub zażalenia do Biura Ochrony Danych
Osobowych. Będziemy jednak wdzięczni, jeżeli przed skontaktowaniem się z Biurem Ochrony Danych
Osobowych umożliwią nam Państwo rozpatrzenie Państwa uwag, dlatego też prosimy o kontakt z nami w
pierwszej kolejności.

2. Ważne informacje o Polityce Prywatności BPP
Zmiany w Polityce Prywatności BPP i obowiązek informowania o zmianie danych
W dniu 25 maja 2018 r. weszła w Polsce w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Niniejsza
Polityka Prywatności określa Państwa prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych wynikające z nowych
przepisów.
Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie
nas, jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie w czasie trwania Państwa współpracy z nami.

2

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowo aktualizacji. Ta wersja została ostatnio zaktualizowana
25 maja 2018 roku.
Brak akceptacji warunków niniejszej Polityki Prywatności
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką
Prywatności, prosimy o nieprzekazywanie nam swoich danych osobowych za pośrednictwem Witryny lub w
inny sposób.
Linki do stron internetowych należących do stron trzecich
Witryna może zawierać linki do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji należących do stron trzecich.
Kliknięcie na takie linki lub nawiązanie połączenia może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub
udostępnianie danych na Państwa temat. Nie sprawujemy kontroli nad stronami internetowych należącymi do
stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Przed opuszczaniem naszej strony
zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

3. Dane osobowe
Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby, na podstawie których
można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, w przypadku których tożsamość została usunięta (dane
anonimowe).
Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych
dotyczących Państwa, które zostały przez nas pogrupowane w następujący sposób:


Dane kontaktowe obejmują adres do wystawienia faktury, adres do doręczeń, adres pocztowy, adres email i numery telefonów.



Dane dotyczące kwalifikacji obejmują informacje o przebiegu kształcenia/studiów oraz rejestry
uzyskanych kwalifikacji lub przebytych szkoleń.



Dane o zatrudnieniu (które są istotne, gdy Państwa udział w szkoleniu lub programie jest finansowany
przez obecnego lub przyszłego pracodawcę) obejmują nazwę pracodawcy, stanowisko, dane kontaktowe
do miejsca pracy (adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy) oraz numer NIP.



Dane finansowe obejmują informacje o koncie bankowym, informacje rozliczeniowe i szczegóły dotyczące
fakturowania.



Dane identyfikacyjne obejmują imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, numer referencyjny studenta, nazwę
użytkownika lub podobny identyfikator (w tym numer rejestracyjny studenta nadany przez organ
zewnętrzny, który dzieli się z nami informacjami, taki jak ACCA, CIMA, CFA), stan cywilny, tytuł, datę
urodzenia i płeć.



Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Państwa preferencje dotyczące otrzymywania od nas
informacji marketingowych oraz preferencje dotyczące Państwa komunikacji z nami.
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Dane profilowe obejmują nazwy użytkowników i hasła (dla platform BPP), zakupy dokonane lub
zamówienia złożone przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje, opinie, odpowiedzi na ankiety i
zapytania skierowane do BPP.



Dane studenta obejmują informacje o szkoleniu lub programie realizowanym z BPP, lata studiów, zapisy
wyników osiągniętych na szkoleniu lub programie (wyniki i oceny z egzaminów, w tym próbnych), skrypty
egzaminacyjne, stenogramy egzaminacyjne, informacje o obecności i postępach w nauce, informacje
zwrotne od wykładowców lub osobistych opiekunów (w tym referencje studenckie), e-maile wysłane przez
użytkownika do BPP, e-maile wysłane/otrzymane przez użytkownika na lub z jego adresu e-mail w BPP VLE
lub wiadomości wysłane na BPP VLE, informacje dotyczące udziału w sieci absolwentów BPP, informacje
dotyczące rejestracji lub uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych/reklamowanych przez BPP,
informacje dotyczące domniemanych nieprawidłowości w przebiegu studiów lub inne kwestie
dyscyplinarne, informacje dotyczące wszelkich wniosków o uznanie okoliczności łagodzących, wniosków o
przesunięcie terminu oraz wszelkich skarg złożonych przez użytkownika lub na użytkownika do BPP.



Dane techniczne obejmują adres IP, dane do logowania, typ i wersję przeglądarki, strefę czasową i
lokalizację, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę operacyjną oraz inne
technologie zainstalowane na urządzeniach, z których użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do
strony internetowej.



Dane o transakcjach obejmują szczegóły dotyczące płatności na rzecz i od użytkownika oraz inne szczegóły
dotyczące zakupionych od nas produktów i usług, w tym informacje o wszelkich wykorzystanych kodach
rabatowych.



Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje o odwiedzinach użytkownika na Witrynie, w tym
jednolity lokalizator zasobów (URL), strumień kliknięć do, przez i z Witryn (w tym data i godzina),
produkty lub usługi, które użytkownik przeglądał lub wyszukiwał, czas reakcji strony, błędy w pobieraniu,
długość odwiedzin na Witrynach, informacje o czynnościach wykonywanych na stronie (takich jak
przewijanie, kliknięcia i przeciąganie myszką) oraz metody używane do przeglądania stron i numery
telefonów wykorzystywanych do kontaktu z naszymi numerami obsługi klientów.

W różnych celach gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również Dane zagregowane, takie jak dane
statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą być pozyskiwane z Państwa danych osobowych, ale
w świetle prawa nie są one traktowane jako dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio lub
pośrednio Państwa tożsamości. Na przykład, możemy agregować Dane dotyczące użytkowania w celu
obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji strony internetowej. Jeżeli jednak
połączymy Dane zagregowane z danymi osobowymi użytkownika w celu bezpośredniej lub pośredniej jego
identyfikacji, wówczas dane te traktujemy jako dane osobowe i będą one wykorzystywane zgodnie z niniejszą
Polityką Prywatności.
Szczególne kategorie danych osobowych
Prawo wymaga, aby "szczególne kategorie" danych osobowych podlegających szczególnej ochronie wymagały
wyższego poziomu ochrony niż inne dane osobowe.
W pewnych okolicznościach możemy również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące
"szczególne kategorie" bardziej wrażliwych informacji osobowych:
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Dane medyczne - informacje te mogą być zbierane w przypadku, gdy problem medyczny ma wpływ na
Państwa udział w szkoleniach prowadzonych w BPP (np. dłuższa nieobecność, złożenie wniosku o
odroczenie terminu w przypadku, gdy choroba uniemożliwia podjęcie studiów lub w przypadku, gdy
problem medyczny wpłynął na wyniki lub udział w egzaminie). Mogą one również obejmować wymagania
dietetyczne w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu z cateringiem zorganizowanym przez BPP. Informacja
ta jest dobrowolna.

Nieprzekazanie danych osobowych
Jeśli zgodnie z prawem lub warunkami zawartej z Państwem umowy konieczne jest zgromadzenie przez nas
Państwa danych osobowych, a nie dostarczą nam Państwo tych danych na naszą prośbę, może okazać się
niemożliwe wykonanie umowy już zawartej z Państwem lub umowy, którą chcemy z Państwem zawrzeć (na
przykład może okazać się niemożliwe zapisanie Państwa na odpowiednie szkolenie lub program lub
dostarczenie Państwu towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni wycofać Państwa
wniosek lub anulować/ograniczyć produkt lub Usługę, z której Państwo korzystają, ale wówczas powiadomimy
Państwa o tym fakcie.

4. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe
Wykorzystujemy wiele metod gromadzenia danych od Państwa i na Państwa temat, w tym:


Przez kontakt bezpośredni. Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane dotyczące kwalifikacji, Dane
o zatrudnieniu, Dane finansowe oraz Dane marketingowe i komunikacyjne przekazują nam Państwo
wypełniając formularze lub kontaktując się z nami listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny
sposób. Dotyczy to również danych osobowych, które podają Państwo w przypadku:
a)

zgłoszenia na szkolenie lub program;

b) złożenia zapytania online lub prośby o oddzwonienie;
c)

zakupu przez Państwa od nas towarów lub usług;

d) rozmowy z jednym z naszych zespołów;
e)

założenia konta na naszej Witrynie;

f)

subskrypcji usługi lub publikacji;

g)

subskrypcji, rejestracji, uczestnictwa lub oglądania dowolnego seminarium internetowego
(webinarium) BPP;

h) prośby o przesłanie Państwu informacji marketingowych;



i)

wzięcia udziału w konkursie, promocji lub wypełnienia ankiety; lub

j)

przesłania nam swoich uwag.

W toku nauki. Dane studenta przekazują nam Państwo przez cały czas trwania szkolenia lub programu.
Dotyczy to również danych osobowych, które podają Państwo w przypadku:
a)

uczestnictwa w wykładach, seminariach, webinariach lub innych sesjach edukacyjnych;

b) oddania pracy w celu oceny;
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c)

podchodzenia do egzaminów lub innych form oceny;

d) złożenia wszelkich wniosków dotyczących studiów;



e)

zgłoszenia wszelkich kwestii lub zadania pytań swojemu wykładowcy; lub

f)

kontaktu z jednym z naszych zespołów.

Przez automatyczne technologie lub przez kontakt automatyczny. W trakcie korzystania przez Państwa z
naszej Witryny możemy automatycznie zbierać Dane techniczne dotyczące urządzeń, przeglądanych stron
i sposobów korzystania ze stron. Takie dane osobowe gromadzone są za pomocą plików cookie,
dzienników serwerów i innych podobnych technologii.



Od stron trzecich. Państwa dane osobowe otrzymujemy od różnych stron trzecich, w tym:



Dane kontaktowe, Dane dotyczące kwalifikacji, Dane o zatrudnieniu oraz Dane identyfikacyjne
pochodzące od Państwa pracodawcy, gdy Państwa udział na szkoleniu lub programie BPP jest finansowany
przez obecnego lub przyszłego pracodawcę;



Dane identyfikacyjne, Dane dotyczące kwalifikacji, Dane o transakcjach oraz Dane studenta pochodzące
od wszelkich zewnętrznych instytucji przyznających kwalifikacje, w których są Państwo zarejestrowani w
celu ukończenia szkolenia lub programu w trakcie studiów w BPP, w tym ACCA, CIMA lub CFA;



Dane identyfikacyjne i Dane studenta pochodzące z zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych lub od
zewnętrznych osób sprawdzających prace egzaminacyjne lub zewnętrznych osób pilnujących w trakcie
egzaminów;



Dane studenta pochodzące od jakiegokolwiek niezależnego zewnętrznego opiekuna lub wykładowcy
zatrudnionego przez BPP, którzy uczyli Państwa w ramach szkolenia lub programu;



Dane identyfikacyjne i Dane studenta pochodzące od osób trzecich będących właścicielami portali
przeprowadzających ocenę lub portali egzaminacyjnych;



Dane identyfikacyjne i Dane studenta pochodzące od wszelkich zewnętrznych organizacji lub właścicieli
portali prowadzących badania ankietowe.



Dane techniczne pochodzące od dostawców usług analitycznych, takich jak Google; sieci reklamowe; oraz
dostawcy informacji o wyszukiwaniu;



Dane kontaktowe, Dane finansowe i Dane o transakcjach pochodzące od dostawców usług technicznych,
płatniczych i dostawczych.

5. W jaki sposób korzystamy z danych osobowych
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie na to pozwalało prawo. Najczęściej
będziemy wykorzystywali Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:


Gdy jest to konieczne dla wykonania umowy, którą mamy zamiar z Państwem zawrzeć lub którą z
Państwem zawarliśmy.



Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy stron trzecich), a Państwa
interesy i prawa podstawowe nie mają nadrzędnego znaczenia nad tymi interesami.



Gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
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Gdy uzyskamy na to Państwa zgodę.

Więcej na temat podstaw prawnych, którymi będziemy się kierować przy przetwarzaniu Państwa danych
osobowych, można dowiedzieć się tutaj.
Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, np. jeżeli
gromadzimy dobrowolnie dane osobowe "szczególnej kategorii" (zdefiniowane powyżej), wówczas mogą
Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na takie przetwarzanie, kontaktując się z nami tutaj.
W jakich celach będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe
W tabeli poniżej opisaliśmy wszystkie planowane sposoby wykorzystywania Państwa danych osobowych wraz z
podstawą prawną. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze uzasadnione interesy.
Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od
konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy dane. Jeżeli w poniższej tabeli wskazano więcej niż jedną
podstawę prawną, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat podstawy prawnej, na którą
powołujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych, prosimy o kontakt tutaj.
Należy pamiętać, że jeżeli są Państwo studentami BPP to zazwyczaj mamy z Państwem zawartą umowę na
wybrane przez Państwa szkolenie lub program. W takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania danych
osobowych będzie wykonanie naszej umowy z Państwem.
W niektórych przypadkach umowa ta zawierana jest z Państwa pracodawcą lub potencjalnym pracodawcą. Np.
Państwa pracodawca może zlecić BPP zorganizowanie zindywidualizowanego szkolenia lub programu dla grupy
swoich pracowników. BPP zawiera wówczas umowę z Państwa pracodawcą, a nie z Państwem jako osobami
fizycznymi. W takich przypadkach BPP będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla
naszych uzasadnionych interesów, tj. świadczenia usług na rzecz Państwa pracodawcy, na podstawie umowy
zawartej pomiędzy BPP a Państwa pracodawcą.

Cel/Działanie

Typ danych

Podstawa prawna przetwarzania danych,
w tym podstawa uzasadnionego interesu

Obecni lub przyszli studenci
Odpowiedź na zapytanie lub

(a) Dane identyfikacyjne

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

prośby o informacje

(b) Dane kontaktowe

(b) Zgoda

Ocena kwalifikacji na konkretne

(a) Dane kontaktowe

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

szkolenie lub program BPP

(b) Dane dotyczące

(b) * Konieczne z uwagi na nasze

kwalifikacji

uzasadnione interesy (świadczenie

(c) Dane o zatrudnieniu*

usług na rzecz pracodawcy na

(gdy udział finansowany

podstawie umowy zawartej pomiędzy

przez pracodawcę)

BPP a Państwa pracodawcą)

(d) Dane identyfikacyjne
Zgłoszenie/Rejestracja jako

(a) Dane kontaktowe

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

student w BPP

(b) Dane dotyczące

(b) * Konieczne z uwagi na nasze
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kwalifikacji

uzasadnione interesy (świadczenie
usług na rzecz pracodawcy na

(c) Dane o zatrudnieniu*
(gdy udział finansowany

podstawie umowy zawartej pomiędzy

przez pracodawcę)

BPP a Państwa pracodawcą)

(d) Dane identyfikacyjne
Przeprowadzenie szkolenia lub

(a) Dane kontaktowe

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

programu

(b) Dane identyfikacyjne

(b) * Konieczne z uwagi na nasze
uzasadnione interesy (świadczenie

(c) Dane profilowe

usług na rzecz pracodawcy na

(d) Dane studenta

podstawie umowy zawartej pomiędzy
BPP a Państwa pracodawcą)

(a) Zarządzanie płatnościami,

(a) Dane identyfikacyjne

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

opłatami i należnościami

(b) Dane kontaktowe

(b) Konieczne z uwagi na nasze

(b) Pobieranie i odzyskiwanie

(c) Dane finansowe

należnych nam pieniędzy
(c) Prowadzenie dokumentacji do
celów audytu/księgowości

uzasadnione interesy (w celu
odzyskania należnych nam długów lub

(d) Dane o transakcjach
(e) Dane studenta

obrony przed roszczeniami prawnymi)
(c) Konieczne do wypełnienia obowiązku
prawnego

(d) Obrona przed roszczeniami
prawnymi wysuwanymi przeciwko
BPP
Udział w sondażach lub podobnych

(a) Dane identyfikacyjne

badaniach i analizach

(b) Dane dotyczące

przeprowadzanych przez agencje
rządowe lub inne agencje bądź
osoby trzecie zaangażowane przez

(a) Konieczne z uwagi na nasze
uzasadnione interesy (zbadanie, w jaki
sposób studenci korzystają z naszych

kwalifikacji

usług, rozwój naszych usług, rozwój

(c) Dane studenta

naszej działalności i pozyskiwanie

takie organy

informacji dla naszej strategii)
(b) Konieczne do wypełnienia obowiązku
prawnego

Nabywcy (bądź przyszli nabywcy) naszych materiałów dydaktycznych
Rejestracja nowego klienta przy

(a) Dane identyfikacyjne

zakupie materiałów dydaktycznych

(b) Dane kontaktowe

Wykonanie naszej umowy z Państwem

od BPP
Przetworzenie i dostarczenie

(a) Dane identyfikacyjne

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

zamówienia, w tym:

(b) Dane kontaktowe

(b) Konieczne z uwagi na nasze

(a) Zarządzanie płatnościami,

(c) Dane finansowe

opłatami i należnościami
(b) Pobieranie i odzyskiwanie
należnych nam pieniędzy

(d) Dane o transakcjach
(e) Dane marketingowe i
komunikacyjne

(c) Prowadzenie dokumentacji do
celów audytu/księgowości
(d) Obrona przed roszczeniami
prawnymi wysuwanymi przeciwko
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uzasadnione interesy (w celu
odzyskania należnych nam długów lub
obrony przed roszczeniami prawnymi)
(c) Konieczne do wypełnienia obowiązku
prawnego

BPP
Klienci BPP (w tym pracodawcy)
Rejestracja jako klienta BPP

(a) Dane identyfikacyjne

Wykonanie naszej umowy z Państwem

(b) Dane kontaktowe
Przetworzenie i dostarczenie usług:

(a) Dane identyfikacyjne

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

(a) Zarządzanie płatnościami,

(b) Dane kontaktowe

(b) Konieczne z uwagi na nasze

opłatami i należnościami

(c) Dane finansowe

(b) Pobieranie i odzyskiwanie

(d) Dane o transakcjach

należnych nam pieniędzy
(c) Prowadzenie dokumentacji do

(e) Dane marketingowe i
komunikacyjne

celów audytu/księgowości

uzasadnione interesy (w celu
odzyskania należnych nam długów lub
obrony przed roszczeniami prawnymi)
(c) Konieczne do wypełnienia obowiązku
prawnego

(d) Obrona przed roszczeniami
prawnymi wysuwanymi przeciwko
BPP
Dostawcy BPP
Rejestracja jako dostawca BPP

(a) Dane identyfikacyjne

Wykonanie naszej umowy z Państwem

(b) Dane kontaktowe
Przetworzenie i dostarczenie

(a) Dane identyfikacyjne

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

towarów i usług:

(b) Dane kontaktowe

(b) Konieczne z uwagi na nasze

(a) Zarządzanie płatnościami,

(c) Dane finansowe

opłatami i należnościami
(b) Prowadzenie dokumentacji do
celów audytu/księgowości

(d) Dane o transakcjach
(e) Dane marketingowe i
komunikacyjne

uzasadnione interesy (w celu obrony
przed roszczeniami prawnymi)
(c) Konieczne do wypełnienia obowiązku
prawnego

(c) Obrona przed roszczeniami
prawnymi wysuwanymi przeciwko
BPP
Dla Wszystkich
Zarządzanie naszą współpracą z

(a) Dane identyfikacyjne

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

Państwem, w tym:

(b) Dane kontaktowe

(b) Konieczne do wypełnienia obowiązku

(a) Powiadamianie o zmianach w

(c) Dane profilowe

naszych warunkach lub polityce
prywatności

(d) Dane marketingowe i
komunikacyjne

prawnego
(c) Konieczne z uwagi na nasze
uzasadnione interesy (uaktualnianie

(b) Prośba o wyrażenie opinii lub

naszej dokumentacji i badanie

wzięcie udziału w ankiecie

sposobu, w jaki klienci korzystają z
naszych produktów i usług)

Umożliwienie wzięcia udziału w

(a) Dane identyfikacyjne

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

losowaniu nagród, konkursie lub

(b) Dane kontaktowe

(b) Konieczne z uwagi na nasze

wypełnienia ankiety

(c) Dane profilowe
(d) Dane dotyczące
użytkowania

uzasadnione interesy (zbadanie, w jaki
sposób klienci korzystają z naszych
produktów i usług, rozwój naszych
produktów i usług oraz rozwój naszej

9

(e) Dane marketingowe i

działalności)

komunikacyjne
Zarządzanie i ochrona naszej

(a) Dane identyfikacyjne

działalności i naszej strony

(b) Dane kontaktowe

internetowej (w tym
rozwiązywanie problemów, analiza

(a) Konieczne z uwagi na nasze
uzasadnione interesy (prowadzenie
działalności, świadczenie usług

(c) Dane techniczne

administracyjnych i informatycznych,

danych, testowanie, utrzymanie

bezpieczeństwo sieci, zapobieganie

systemu, wsparcie, raportowanie i

oszustwom oraz w kontekście

hosting danych)

reorganizacji działalności lub
restrukturyzacji grupy)
(b) Konieczne do wypełnienia obowiązku
prawnego

Dostarczanie użytkownikowi

(a) Dane identyfikacyjne

Konieczne z uwagi na nasze uzasadnione

odpowiednich treści i reklam na

(b) Dane kontaktowe

interesy (zbadanie, w jaki sposób klienci

Witrynie oraz pomiar lub
zrozumienie skuteczności reklam
przekazywanych użytkownikom

(c) Dane profilowe
(d) Dane dotyczące
użytkowania
(e) Dane marketingowe i

korzystają z naszych produktów i usług,
rozwój naszych produktów i usług, rozwój
naszej działalności i pozyskiwanie
informacji dla naszej strategii
marketingowej)

komunikacyjne
(f) Dane techniczne
Wykorzystanie analizy danych w

(a) Dane techniczne

Konieczne z uwagi na nasze uzasadnione

celu ulepszenia naszej Witryny,

(b) Dane dotyczące

interesy (zdefiniowanie typów klientów

użytkowania

naszych produktów i usług, aktualizacja

naszych produktów i usług,
marketingu, relacji i przebiegu

naszej strony internetowej, rozwój naszej

współpracy z studentami i

działalności i pozyskiwanie informacji dla

klientami

naszej strategii marketingowej)

Przedstawianie Państwu sugestii i

(a) Dane identyfikacyjne

Konieczne z uwagi na nasze uzasadnione

rekomendacji dotyczących

(b) Dane kontaktowe

interesy (rozwój naszych produktów i

towarów, usług lub wydarzeń,
które mogą Państwa
zainteresować

(c) Dane techniczne

usług oraz rozwój naszej działalności)

(d) Dane dotyczące
użytkowania
(e) Dane profilowe

W jaki sposób wykorzystujemy szczególnie wrażliwe dane osobowe?
"Szczególne kategorie" danych osobowych podlegających szczególnej ochronie wymagają większej ochrony.
Dla gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania tego typu danych osobowych musimy mieć szczególne
uzasadnienie. Posiadamy odpowiedni dokument określający zasady a także zabezpieczenia, które są
wymagane przez prawo i które musimy zachować podczas przetwarzania takich danych. Szczególne kategorie
danych osobowych możemy przetwarzać w następujących okolicznościach:
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Cel/Działanie

Typ danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Obecni lub przyszli studenci
(a) Monitorowanie nieobecności

Dane medyczne (mogą

(a) Wykonanie naszej umowy z Państwem

(b) Rozpatrywanie wniosków o

obejmować zwolnienia i

(b) Państwa wyraźna zgoda (informacje te

uznanie okoliczności łagodzących

notki lekarskie lub

(c) Rozpatrywanie wniosków o

są dobrowolne)

dokumentację medyczną)

przełożenie terminu
(d) Potwierdzenie wymagań
dietetycznych w przypadku
uczestnictwa w wydarzeniach z
cateringiem zorganizowanych
przez BPP
Rzadziej możemy również przetwarzać tego typu informacje, gdy są one potrzebne w związku z roszczeniami
prawnymi lub gdy są one potrzebne do ochrony Państwa interesów (lub interesów innych osób) a nie są
Państwo w stanie wyrazić na to zgody (np. w przypadku wystąpienia problemu medycznego w trakcie
przebywania w siedzibie BPP).
Zgoda
Nie potrzebujemy Państwa zgody, jeśli używamy szczególnych kategorii Państwa danych osobowych zgodnie z
naszymi pisemnymi zasadami w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
W wyjątkowych okolicznościach (określonych powyżej) prosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie niektórych
szczególnie wrażliwych danych. Kiedy to zrobimy, przekażemy Państwu pełne informacje na temat danych,
które chcielibyśmy uzyskać oraz dlaczego ich potrzebujemy, aby mogli Państwo dokładnie rozważyć, czy chcą
Państwo wyrazić na to zgodę.
Prosimy pamiętać, że wyrażenie przez Państwa zgody na wszelkie prośby o zgodę z naszej strony nie jest
warunkiem Państwa umowy z BPP lub prawa do nauki w BPP. Możemy jednak nie być w stanie dostarczyć
Państwu pewnych usług (takich jak pomoc w nauce), jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przekazanie nam takich
danych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce wtedy, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane
osobowe do podejmowania decyzji bez udziału człowieka. Mamy prawo do korzystania z zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w następujących okolicznościach:


Jeżeli powiadomiliśmy Państwo o korzystaniu przez nas ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i
wyznaczyliśmy Państwu 21 dni na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.



Jeżeli jest to konieczne dla wykonania umowy z klientem i podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony
jego praw.



W szczególnych przypadkach, za Państwa wyraźną pisemną zgodą i jeżeli zastosowane zostaną
odpowiednie środki zabezpieczające Państwa prawa.
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Przy podejmowaniu automatycznej decyzji na podstawie szczególnie wrażliwych danych osobowych musimy
uzyskać Państwa wyraźną pisemną zgodę lub musi to być uzasadnione interesem publicznym, a także
zastosować odpowiednie środki zabezpieczające Państwa prawa.
Nie będą Państwo podlegać decyzjom, które będą miały na Państwa znaczący wpływ wyłącznie w oparciu o
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, chyba że będziemy mieli do tego podstawy prawne i poinformujemy
Państwa o tym.
Stosujemy zautomatyzowane technologie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji przy podejmowaniu
decyzji o tym, jakie otrzymują Państwo od nas wiadomości marketingowe. Nie przewidujemy jednak
podejmowania w stosunku do Państwa jakichkolwiek innych decyzji w sposób automatyczny, jednak w
przypadku zmiany naszego stanowiska poinformujemy o tym Państwo na piśmie.
Komunikacja marketingowa
Dążymy do zapewnienia Państwu możliwości wyboru w odniesieniu do niektórych sposobów wykorzystywania
przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy. Komunikację
marketingową będziemy wysyłać tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na jej otrzymywanie od nas.
Nasze oferty promocyjne
Państwa Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane techniczne, Dane dotyczące użytkowania i Dane
profilowe możemy wykorzystywać, by dowiedzieć się, czego naszym zdaniem Państwo potrzebują lub co może
Państwa zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa
istotne (nazywamy to działaniami marketingowymi).
Informacje marketingowe otrzymasz od nas, jeśli poprosiłeś nas o takie informacje lub zakupiłeś od nas towary
lub usługi, lub jeśli podałeś nam swoje dane podczas udziału w konkursie lub rejestracji w celu skorzystania z
promocji, a w żadnym z tych przypadków nie zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji
marketingowych.
Działania marketingowe stron trzecich
Przed udostępnieniem Państwa danych osobowych jakiejkolwiek firmie spoza grupy firm BPP w celach
marketingowych jedynie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody.
Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych
W dowolnym momencie możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania informacji marketingowych
kontaktując się z nami.
Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, nie będzie to miało zastosowania do
danych osobowych przekazanych nam w wyniku zawarcia z nami umowy.
Ciasteczka (ang. cookies)
Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie
przeglądarki lub ostrzegała o ustawieniu plików cookie lub dostępie do nich przez strony internetowe. W
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przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą stać
się niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.
Zmiana celu
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że
zasadnie uznamy, że musimy wykorzystywać je z innego powodu i że powód ten jest zgodny z pierwotnym
celem. Jeśli chcą Państwo uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z
pierwotnym celem, prosimy o kontakt z nami tutaj.
Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do innych celów, poinformujemy o tym Państwa i
wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.
Prosimy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z
powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

6. Udostępnianie danych osobowych
Możemy być zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych stronom przedstawionym poniżej w
celach określonych w ustępie 5 w tabeli powyżej.



Strony trzecie wewnętrzne zdefiniowane w Słowniczku.



Strony trzecie zewnętrzne zdefiniowane w Słowniczku.



Określone strony trzecie oznaczone symbolem

∆

wymienione w Rozdziale 4 powyżej (w części

zatytułowanej „Strony trzecie”).



Określone strony trzecie wymienione w Rozdziałach 7 i 8 poniżej.



Zewnętrzne lokalizacje, w których realizowany jest jakiś element szkolenia, programu (lub wydarzenia)
(BPP może udostępniać dane identyfikacyjne z daną lokalizacją do celów rejestracji oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy).



Przyszli pracodawcy lub organizatorzy szkoleń, gdy wyraźnie zażądają Państwo od nas potwierdzenia tym
stronom Państwa Danych identyfikacyjnych lub Danych studenta do celów referencyjnych.



Strony trzecie, którym postanowimy sprzedać, bądź na które przeniesiemy lub z którymi połączymy część
naszej działalności lub naszych aktywów. Możemy również przejąć inne firmy lub połączyć się z nimi. W
przypadku zmiany w naszej działalności, nowi właściciele będą mogli wykorzystywać Państwa dane
osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Polityce Prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i
traktowania ich w sposób zgodny z prawem. Nie pozwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na
wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów; pozwalamy im jedynie na przetwarzanie
Państwa danych osobowych do określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami.
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7. Wirtualne środowisko e-learningowe
BPP oferuje swoim studentom i wybranym pracodawcom pokrywającym koszty szkolenia tzw. wirtualne
środowisko e-learningowe (Virtual Learning Environment – VLE). Do VLE mają również dostęp pracownicy BPP
w celu prowadzenia szkoleń i programów dla studentów. W ramach VLE funkcjonuje następujące proces
współdzielenia danych:


Nazwisko użytkownika, data ostatniego logowania, lokalizacja kampusu oraz szkolenie lub program
mogą być udostępniane innym użytkownikom VLE;



Powyższe dane będą mogły być wyszukiwane przez innych użytkowników VLE, a inne osoby mogą
wysyłać do Państwa wiadomości na podstawie nazwy użytkownika VLE;



Użytkownik może również udostępnić swoje zdjęcie, krótką biografię i osobisty adres e-mail innym
użytkownikom VLE (jest to dobrowolne);



Użytkownicy mogą nagrywać i udostępniać innym użytkownikom VLE swój udział w sesjach online
(takich jak seminaria internetowe lub czaty), w tym także tekst, dźwięk lub wideo;



Strony trzecie wybrane przez BPP mogą analizować korzystanie przez użytkownika z VLE, aby pomóc
BPP w ciągłym doskonaleniu usług.



Wyniki lub oceny z egzaminów (w tym także próbnych) przeprowadzonych w VLE mogą być również
przetwarzane w celu określenia punktów odniesienia (benchmarków) dla porównania wyników, aby
umożliwić uczniom ocenę wyników uzyskanych w wybranym programie. Zostaną one zaprezentowane
jedynie w formie zagregowanej, a poszczególne wyniki nie będą ujawniane.



Wszelkie zadania lub testy przesłane lub wypełnione za pośrednictwem VLE będą udostępniane
odpowiednim pracownikom BPP do celów ich oceny.



Dane z VLE istotne dla oceny postępów w szkoleniu lub programie mogą być również udostępniane
pracodawcy pokrywającemu ich koszty.

8.

Przekazywanie danych osobowych między państwami

Zgodnie z niniejszą Polityką udostępniamy Państwa dane osobowe spółkom z grupy BPP dla celów
administracyjnych i wsparcia informatycznego, w tym spółce dominującej BPP z siedzibą w Wielkiej Brytanii
oraz spółce dominującej BPP z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Ponadto część wsparcia informatycznego
BPP znajduje się w również Stanach Zjednoczonych i w Indiach. W związku z tym niektóre Państwa dane
zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Witryny lub wszelkie produkty bądź Usługi mogą być umieszczane na serwerach znajdujących się poza EOG, a
usługi utrzymania i wsparcia dla Witryn lub Usług mogą być świadczone spoza obszaru Polski, Stanów
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Zjednoczonych lub EOG. Oznacza to, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i
przetwarzane w innych krajach poza Polską, w tym spoza EOG.
Za każdym razem, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza EOG, staramy się zapewnić im zbliżony
poziom ochrony poprzez wdrożenie, co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:


Korzystając z usług niektórych usługodawców, możemy korzystać ze specjalnych wzorów umów
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych, jak w
Europie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Wzory umów o
przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.



Korzystając z usług dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeśli
należą oni do tzw. Tarczy Ochrony Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony
danym osobowym przekazywanym między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Tarcza Ochrony Prywatności między UE a Stanami
Zjednoczonymi.

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat specjalnego mechanizmu
wykorzystywanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG.

9. Bezpieczeństwo danych
Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub
nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, bądź ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto
ograniczyliśmy dostęp do Państwa danych osobowych tylko do tych pracowników, przedstawicieli, partnerów i
innych osób trzecich, które potrzebują ich ze względu na wykonywane przez nich czynności w związku z
prowadzoną działalnością. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nich wyłącznie na nasze zlecenie i
podlegają oni obowiązkowi zachowania poufności.
Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i
poinformujemy o takim naruszeniu Państwa oraz każdy właściwy organ regulacyjny w przypadkach, w których
zobowiązuje nas do tego prawo.
Jak określono w Rozdziale 8 powyżej, dane osobowe mogą być przechowywane w systemie informatycznym
należącym do BPP bądź spółek należących do grupy BPP (np. w celu świadczenia Państwu usług szkoleniowych
lub edukacyjnych) lub w systemie informatycznym innej spółki będącej stroną trzecią (w ramach BPP lub poza),
z siedzibą na terenie EOG lub poza nim, która świadczy usługi hostingu informatycznego lub inne usługi
przetwarzania danych, zgodnie z ustaleniami BPP z tą spółką.
Wszelkie podane nam przez Państwo informacje przechowywane są na bezpiecznych serwerach. Wszelkie
transakcje płatnicze szyfrowane będą przy użyciu technologii SSL.
Jeżeli udostępniliśmy Państwu (lub wybraliście Państwo samodzielnie) hasło umożliwiające dostęp do
niektórych części Witryn, wówczas odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła umożliwiającego dostęp
do niektórych części Witryn spoczywa bezpośrednio na Państwu. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.

15

10. Przechowywanie danych
Jak długo będziemy wykorzystywali Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla
których je zgromadziliśmy, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych i sprawozdawczych.
W celu określenia odpowiedniego czasu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość,
charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego
wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których te dane osobowe są przetwarzane, oraz to,
czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, jak również stosowne wymogi prawne.
Szczegółowe informacje dotyczące czasu przechowywania różnego rodzaju danych osobowych są dostępne w
naszej Polityce Przechowywania Danych Osobowych, o którą mogą Państwo poprosić kontaktując się z nami
tutaj.
Jako organizator szkoleń BPP przechowuje szczegółowe dane dotyczące Państwa studiów (np. imię i nazwisko,
lata studiów, nazwy szkoleń lub programów, dane dotyczące pracodawcy pokrywającego koszty szkoleń, oceny
i/lub wyniki egzaminów oraz ocena lub nagroda końcowa) bezterminowo.
W niektórych przypadkach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe, (aby nie mogły być już one
bezpośrednio wiązane z Państwem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy
wykorzystać te informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania Państwa o tym fakcie.

11. Prawa w odniesieniu do danych
W pewnych okolicznościach przysługują Państwu prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych
wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o przysługujących Państwo prawach
znajdą Państwo pod poniższymi linkami:


Prośba o dostęp do swoich danych osobowych.



Prośba o skorygowanie swoich danych osobowych .



Prośba o trwałe usunięcie swoich danych osobowych.



Sprzeciwienie się przetwarzaniu swoich danych osobowych .



Prośba o wstrzymanie przetwarzania swoich danych osobowych.



Prośba o przekazanie swoich danych osobowych.



Prawo do wycofania swojej zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt tutaj.
Brak żadnych opłat (zazwyczaj)
Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z innych przysługujących Państwu praw), nie
jest wymagane uiszczenie żadnej opłaty. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zażądania wniesienia stosownej
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opłaty, gdy Państwa prośba jest jednoznacznie nieuzasadniona bądź gdy prośby te powtarzają się lub są
przesadne. W takich sytuacjach możemy również odmówić zastosowania się do Państwa prośby.
Jakich informacji możemy od Państwa potrzebować
W celu potwierdzenia tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z
innych przysługujących Państwu praw) może zaistnieć konieczność zwrócenia się do Państwa z prośbą o
podanie konkretnych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zagwarantowanie, że dane
osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również
skontaktować się z Państwem, aby poprosić o dalsze informacje w związku z prośbą o przyspieszenie naszej
odpowiedzi na Państwa prośbę.
Czas na udzielenie odpowiedzi
Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami możemy
potrzebować na odpowiedź więcej niż jednego miesiąca, jeśli Państwa prośba jest szczególnie złożona lub
złożyli Państwo kilka próśb. W każdym takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i będziemy Państwa na
bieżąco informować o przebiegu procesu udzielania odpowiedzi.
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Słowniczek
PODSTAWA PRAWNA
Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy związany z prowadzeniem naszej działalności i zarządzaniem
nią w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych przez nas usług i produktów oraz Państwa
pełną satysfakcję i bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do przetwarzania Państwa danych osobowych dla
naszych uzasadnionych interesów każdorazowo rozważamy wszelkie potencjalne skutki dla Państwa (zarówno
pozytywne, jak i negatywne) i staramy się je zrównoważyć z przysługującymi im prawami. Nie wykorzystujemy
Państwa danych osobowych do działań, w których nasze interesy są podrzędne w stosunku do Państwa
interesów (chyba, że mamy Państwa zgodę lub jesteśmy w inny sposób do tego zobowiązani bądź jest to
dopuszczalne przez prawo). W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze
uzasadnione interesy w odniesieniu do potencjalnego wpływu na Państwa w związku z naszymi
poszczególnymi działaniami, prosimy o kontakt tutaj.
Wykonanie Umowy oznacza proces przetwarzania Państwa danych w przypadku, gdy jest to konieczne do
wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem
takiej umowy.
Wypełnienie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy
jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.
STRONY TRZECIE
Strony trzecie wewnętrzne
Inne spółki z grupy BPP, z którymi wspólnie administrujemy lub przetwarzamy dane, mające swoje siedziby w
Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, świadczące usługi informatyczne i administrowania systemów
oraz sporządzające raporty zintegrowane.
Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób spółka dominująca BPP z siedzibą w Wielkiej Brytanii
wykorzystuje dane osobowe, można znaleźć w jej polityce prywatności tutaj.
Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób spółka dominująca BPP z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
wykorzystuje dane osobowe, można znaleźć w jej polityce prywatności tutaj.
Strony trzecie zewnętrzne


Dostawcy usług występujący w charakterze podmiotów przetwarzających dane, z siedzibą w Indiach,
którzy świadczą usługi informatyczne i usługi administrowania systemami.



Profesjonalni doradcy występujący w charakterze podmiotów przetwarzających dane, w tym prawnicy,
bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi doradcze,
bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.



Wszelkie organy podatkowe lub inne organy rządowe, organy regulacyjne i inne organy sprawujące
kontrolę, z siedzibą w Polsce, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności związanych
z przetwarzaniem danych.
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Specjalne organy regulacyjne w dziedzinie edukacji, występujące w charakterze podmiotów
współadministrujących dane, z siedzibą w Polsce, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania
działań związanych z przetwarzaniem danych.



Policja w przypadku, gdy zwraca się one do BPP z prośbą o udostępnienie danych osobowych lub w
przypadku, gdy uznamy to za konieczne dla celów zapobiegania przestępczości.

PAŃSTWA PRAWA W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Mają Państwo prawo:
Poprosić o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znany jako „wniosek o wgląd do danych osoby,
której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii posiadanych przez nas danych osobowych oraz
sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.
Poprosić o skorygowanie swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Umożliwia to
skorygowanie posiadanych przez nas danych, gdy są one niekompletne lub niedokładne, chociaż może zajść
konieczność zweryfikowania prawdziwość nowych danych, które zostały nam przez Państwa podane. Prosimy
pamiętać, że prawo to nie dotyczy skryptów egzaminacyjnych i ocen z egzaminów.
Poprosić o trwałe usunięcie swoich danych osobowych. Mogą Państwo poprosić nas o skasowanie lub
usunięcie swoich danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, dla którego powinniśmy
kontynuować ich przetwarzanie. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas z prośbą o skasowanie lub
usunięcie swoich danych osobowych, gdy z powodzeniem skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych (patrz poniżej), jeśli dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy ich
usunięcie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawem miejscowym. Należy jednak przy tym
pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić Państwa prośbę o trwałe usunięcie Państwa danych z
określonych przyczyn prawnych, o których w stosownym przypadku zostaną Państwo poinformowani w
momencie składania wniosku. Prosimy pamiętać, że prawo to nie dotyczy skryptów egzaminacyjnych i ocen z
egzaminów.
Sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, gdy powołujemy się na nasz uzasadniony interes
(bądź interes stron trzecich) i gdy w Państwa przypadku zachodzą szczególne okoliczności, w związku z którymi
chcą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych osobowych, ponieważ Państwa zdaniem dotyka to
Państwa podstawowych praw i wolności. Mają Państwo również prawo wniesienia swojego sprzeciwu w
przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych
przypadkach będziemy mogli wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji na
Państwa temat, które są nadrzędne w stosunku do Państwa praw i wolności. Prosimy pamiętać, że prawo to
nie dotyczy skryptów egzaminacyjnych i ocen z egzaminów.
Poprosić o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo poprosić nas o
powstrzymanie się od przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeżeli chcą
Państwo, abyśmy ustalili dokładność posiadanych przez nas danych; (b) jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa
danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je trwale usunęli; (c) jeżeli potrzebują
Państwo, abyśmy przechowywali Państwa dane, nawet jeśli nie są one już nam potrzebne do ustalania,
wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi; lub (d) jeżeli sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu
przez nas Państwa danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne podstawy prawne do ich
wykorzystania. Prosimy pamiętać, że prawo to nie dotyczy skryptów egzaminacyjnych i ocen z egzaminów.
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Poprosić o przekazanie Państwa danych osobowych Państwu lub stronie trzeciej. Przekażemy Państwu lub
wskazanej przez Państwa stronie trzeciej Państwa dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie informacji
automatycznych, na których wykorzystanie wyraziliście Państwo uprzednio zgodę lub w przypadku których
informacje te zostały wykorzystane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy.
Wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy korzystamy z wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych. Nie ma to jednak wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem
takowej zgody. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody możemy nie być w stanie świadczyć na Państwa
rzecz określonych usług. O takiej sytuacji poinformujemy Państwa w momencie wycofania przez Państwa
zgody.
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