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Zasady ochrony prywatności EAQUALS 

 

Eaquals będzie bezpiecznie przechowywać dane osobowe, które nam udostępniasz i będzie je 

przetwarzać tylko zgodnie z opisanymi tu zasadami, nigdy w celach, które możesz uznać za 

niewłaściwe.  

 

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Mogą 

zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i dane 

karty kredytowej lub debetowej. Posiadane przez nas dane osobowe pozwalają dostarczać usługi, 

produkty i informacje oraz lepiej rozumieć i ulepszać sposób, w jaki angażujemy się i 

komunikujemy z członkami organizacji oraz osobami niebędącymi członkami zainteresowanymi 

naszymi usługami. Nie żądamy ani nie przechowujemy danych, które nie są nam do tego celu 

niezbędne. 

 

 

Jakie informacje o Tobie gromadzimy? 

Eaquals zbiera informacje o Tobie, pod warunkiem, że zgodzisz się na to dołączając do Eaquals jako 

członek akredytowany, stowarzyszony lub indywidualny; korzystając z usług Eaquals Training & 

Consultancy; rejestrując się w wydarzeniu Eaquals; ubiegając się o dofinansowanie Eaquals, 

nagrodę Eaquals lub stypendium Eaquals; lub składając propozycję wystąpienia na konferencji lub 

wydarzeniu Eaquals. 

 

 

W jaki sposób wykorzystamy informacje o Tobie? 

Będziemy głównie wykorzystywać dane osobowe aby,: 

• zarządzać twoim członkostwem 

• dostarczać aktualnych informacji na temat rozwoju Eaquals  

• skontaktować się z Tobą w sprawie wydarzenia, w którym zgodziłeś się uczestniczyć lub 

zarejestrowałeś się, aby wziąć w nim udział 

• sporadycznie kontaktować się w celu przekazania oferty lub promocji w imieniu organizacji 

zewnętrznych, które są przeznaczone specjalnie dla członków Eaquals 

• rejestrować nasze kontakty 

• sprawdzać, jaka forma kontaktu najbardziej Ci odpowiada 

• gromadzić i przechowywać Twoje dane, jeśli wyślesz opinię o naszych usługach lub złożysz skargę. 

 

EAQUALS nie będzie udostępniać ani przekazywać Twoich informacji stronom trzecim. 

 

 

W jaki sposób zabezpieczymy informacje? 

Prowadzimy odpowiednie kontrole techniczne w celu ochrony Twoich danych i zapobiegania 

nieautoryzowanemu dostępowi.  
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Eaquals ma na celu aktualizowanie wszystkich systemów informatycznych za pomocą najnowszych 

zabezpieczeń, tworzenie bezpiecznych sieci w celu ochrony danych online przed cyberatakami i 

zapewnianie bezpiecznej kopii zapasowych danych. 

Ograniczamy i monitorujemy dostęp do poufnych danych. Dane osobowe są dostępne dla 

pracowników wyłącznie w razie absolutnej konieczności.  

 

Jeżeli korzystamy z zewnętrznych firm w celu gromadzenia lub przetwarzania informacji w naszym 

imieniu (w tym danych osobowych), najpierw przeprowadzamy kompleksową kontrolę tych firm. 

Zawieramy z nimi umowę, która określa nasze oczekiwania i wymagania, szczególnie w odniesieniu 

do sposobu zarządzania danymi osobowymi, które zgromadzili lub do których mają dostęp. 

 

Bez Twojej zgody udostępnimy Twoje dane tylko w wyjątkowych okolicznościach, na przykład w 

nagłym przypadku medycznym lub, gdy jest to wymagane prawem. 

 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa w 

Internecie 

 

 

Dostęp do informacji i poprawek 

Masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy o Tobie. Jeśli chcesz otrzymać kopię 

niektórych lub wszystkich danych na swój temat, wyślij e-mail na adres: info@eaquals.org 

 

Chcemy mieć pewność, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne. Możesz poprosić nas o 

poprawienie lub usunięcie informacji, które Twoim zdaniem są niedokładne. 

 

 

Inne strony internetowe 

Strona EAQUALS zawiera linki do innych stron internetowych. Nasza polityka prywatności dotyczy 

tylko tej witryny, więc po połączeniu z innymi witrynami powinieneś zapoznać się z ich zasadami 

dotyczącymi prywatności. 

 

 

Zmiany w naszej polityce prywatności 

Regularnie aktualizujemy naszą politykę prywatności i umieszczamy wszelkie zmiany na tej stronie. 

Nasza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 10 stycznia 2018 roku. 

 

 

Jak się z nami skontaktować 

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności EAQUALS lub informacji, 

które przechowujemy o Tobie. Napisz e-mail na adres info@eaquals.org  
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