ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (takich jak np.: imię i nazwisko, adres, kraj, adres poczty elektronicznej, zdjęcie, data urodzenia, numer
telefonu, dostarczona przeze mnie informacja o stanie zdrowia, numer certyfikatu a także zaświadczenie lekarskie, jeśli jest ono konieczne) przez SSI Centrum Szkoleniowe
_____________________ („Administratora”), jak również jakiekolwiek osoby postronne związane z wykonaniem niniejszej umowy (np. SSI Professional'i/Instructor'ów
przeprowadzających szkolenie pływackie (swim) i/lub freedivingowe i/lub nurkowe (scuba), kurierów i pracowników poczty dostarczających przesyłkę z certyfikatem nurkowym,
itd.) do celów przeprowadzenia szkolenia, certyfikowania, zarządzania sprawami członkowskimi, jak również jakichkolwiek innych celów niezbędnych do wypełnienia
niniejszej umowy.
Rozumiem, że Administrator, jak również moi instruktorzy nurkowania (SSI Professional) mogą, dla celów administracyjnych (np. w razie wystąpienia wypadków nurkowych,
skarg) przekazywać moje dane osobowe wymienione powyżej do SSI International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6 - 90530 Wendelstein, Germany, info@diveSSI.com,
Tel. +49-9129-909938-0 (“SSI“), oraz SSI Service Center i innych stron trzecich, zaangażowanych w rozwiązanie danej sprawy lub w ramach realizacji umowy (np.: firmom
ubezpieczeniowym, instytucjom państwowym, firmom współpracującym (afiliowanym) z SSI), jedynie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia umowy, postępowania
zgodnie z obowiązującym prawem lub zapewnieniem prawnie uzasadnionych interesów.
Zgadzam się również, aby Administrator przechowywał i dalej przetwarzał moje dane osobowe, o których mowa wyżej (włączając zaświadczenie lekarskie, jeśli jest konieczne,
ale wyłączając podane przeze mnie informacje dotyczące stanu zdrowia) do celów określonych powyżej, za pośrednictwem systemu online („MySSI”, www.my.divessi.com)
administrowanych przez SSI i tym samym na przekazanie moich danych osobowych do SSI i SSI Service Centers. W momencie wprowadzenia moich danych do MySSI, otrzymam
automatyczną wiadomość e-mail z nazwą użytkownika i hasłem, jak również dodatkowymi informacjami dotyczącymi polityki prywatności związanej z serwisem MySSI,
które muszę zaakceptować/zatwierdzić, aby moje konto MySSI zostało aktywowane. Aktywacja zezwala na bezpośredni dostęp do materiałów szkoleniowych oraz informacji
zawartych w profilu osobistym (np.: postępy w nauce, certyfikaty, poziomu uprawnień, itd.), a ze względów bezpieczeństwa stanowi również niezbędny warunek wstępny dla
każdej certyfikacji SSI.
Oznacza to że, jeśli wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w systemie MySSI zostanie wycofana, szkolenie w SSI nie będzie mogło zostać ukończone. W razie
żądania wycofania danych osobowych, uzyskane wcześniej certyfikaty stają się nieważne.
Administrator może przekazywać wyżej wymienione dane osobowe firmom i kontrahentom spoza UE / EOG zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.
Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez dziesięć lat od momentu zakończenia współpracy biznesowej z klientem lub do momentu wygaśnięcia ważności
gwarancji, poręczenia, zastrzeżeń oraz po upływie obowiązującego ustawowego okresu przechowywania dla Administratora i/lub dłużej aż do momentu zakończenia wszelkich
prawnych działań, gdzie dane stanowią dowód w sprawie sądowej.
Po aktywacji konta osobistego poprzez zatwierdzenie Oświadczenia o Ochronie Danych MySSI, dane osobowe zawarte w MySSI zostaną zachowane na czas nieokreślony, w celu
umożliwienia SSI potwierdzania statusu szkolenia i certyfikacji bez ograniczeń czasowych. W przypadku nieaktywowania konta MySSI przez zarejestrowanego użytkownika, jak
również nieuzyskania certyfikacji w ciągu 12 miesięcy od rejestracji, dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte z systemu MySSI.
Użytkownik ma bezterminowe prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również może żądać dokonania poprawek lub usunięcia danych. Ponadto, klient w każdym
momencie ma prawo do cofnięcia zgody, uwzględniając opisane konsekwencje w przypadku odwołania i anulowania niniejszej zgody. Poza tym, użytkownik ma prawo żądania
przesłania danych oraz złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. W przypadku wszelkich pytań lub w razie potrzeby egzekwowania powyższych praw, należy zwrócić się
bezpośrednio do Administratora lub w przypadku pytań dotyczących systemu MySSI, należy kontaktować się bezpośrednio z SSI.
W przypadku osób poniżej 16 roku życia, deklarację musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.
Dokładnie przeczytałam/em i niniejszym potwierdzam i, jeśli ma to zastosowanie, zgadzam się z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności i Formularzem Zgody na
Przetwarzanie Danych.
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