AKADEMIA KORBANK
Polityka prywatności
Deﬁnicje

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez
Użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane
w celu:

Administrator – Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie ﬁzycznej
zidentyﬁkowanej lub możliwej do zidentyﬁkowania poprzez
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
ﬁzyczną, ﬁzjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia,
dane o lokalizacji, identyﬁkator internetowy oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej
podobnej technologii. Deﬁnicja zgodna z przepisami RODO
tj – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://akademia.korbank.pl skierowany do
Użytkowników.
Użytkownik – każda osoba ﬁzyczna, prawna oraz instytucja
odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług
Akademii Korbank poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest spółka Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Kontakt
do Inspektora Danych Osobowych: iod@korbank.pl.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych
opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które
mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody
wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których
przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach
dane tj. imię, nazwisko lub nazwa podmiotu w przypadku
ﬁrm lub instytucji
b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w wiadomościach
e-mail tj. imię nazwisko / nazwa podmiotu w przypadku
ﬁrm lub instytucji.

a) kontaktu z Użytkownikiem,
b) realizacji umowy na świadczenie usług Akademii
Korbank,
c) po wcześniejszej akceptacji regulaminu Akademii
Korbank,
d) realizacji celów statystycznych ,analitycznych i badania
jakości usług, prowadzonych procesów windykacyjnych,
postępowań sądowych i egzekucyjnych w związku
z realizacją umowy.
7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną
sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Dane
osobowe mogą być przekazane do ﬁrmy windykacyjnej
w wypadku prowadzenia postępowania windykacyjnego
przeciwko Użytkownikowi.
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd
Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ma
następujące prawa :
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
b) prawo uzyskania kopii,
c) prawo do sprostowania,
d) prawo do usunięcia danych ,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia,
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych,
h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania
danych,
i) prawo wycofania zgody,
j) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy
od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do
zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi
lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych
w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony
prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa
w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego
serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy
informować w sposób widoczny i zrozumiały.

