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European Mentoring and Coaching Council 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

EMCC zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Nasza Polityka prywatności zawiera 

ważne informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy, co robimy z tymi informacjami, komu możemy 

je udostępnić i dlaczego, a także Twoje prawo do wyboru i inne prawa w zakresie danych osobowych, 

które nam przekazałeś. 

CO JEST UZNAWANE ZA DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można wykorzystać do ustalenia Twojej tożsamości. 

Obejmuje to takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, adres lub numer telefonu. 

JAKIE INFORMACJE PRZECHOWUJEMY I W JAKIM CELU? 

DOSTĘP PRZEZ INTERNET 
EMCC nie identyfikuje użytkownika, ani nie przechowuje żadnych informacji (np. adresu IP) podczas 
uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych. 
 
PLIKI COOKIE 
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub innym 
urządzeniu podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie przechowują niewielkie porcje 
informacji, np. będą pamiętać, że odwiedziłeś naszą stronę lub wykonałeś określone działanie na 
stronie. Jednak z plików cookie nigdy nie można  pozyskać danych osobowych. Używamy plików 
cookie, aby ulepszyć Twoje doświadczenia związane z odwiedzeniem naszej strony. Na przykład plik 
cookie może przechowywać słowo, więc nie musisz go ponownie wpisywać.  
 
Aby pliki cookie były przechowywane na Twoim komputerze, nie trzeba wprowadzać żadnych 
specjalnych ustawień przeglądarki. Przeglądarka akceptuje pliki cookie jako ustawienie domyślne i 
zapisuje je w folderze, który może nazywać się na przykład "Tymczasowe pliki internetowe".   
 
Jeżeli nie życzysz sobie korzystać z plików cookie, po prostu wyłącz tę funkcję w przeglądarce. Aby 
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z plikami Pomocy swojej przeglądarki. W dowolnym 
momencie możesz również usunąć pliki cookie.  
 
Pliki cookie mogą przyspieszyć dostęp do naszych stron internetowych, ponieważ przechowują one 
Twoje poprzednie informacje o przeglądaniu, więc pamiętaj, że wyłączenie lub usunięcie plików 
cookie może ograniczyć korzystanie z witryny i dostępnych usług. 
 
TRANSAKCJE FINANSOWE 
EMCC International jest zarejestrowana jako organizacja non-profit w Belgii. Zgodnie z belgijskim 
prawem jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji finansowej wykazującej wszelkie 
płatności przez siedem lat, np. dotyczy to Twojego członkostwa (jeśli płacisz bezpośrednio do EMCC 
International), zakupu książek, biletu na konferencję, czy opłaty za akredytację. Natomiast jeżeli masz 
kontakt tylko z EMCC Poland, to dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z polskim 
prawem tj. przez pięć lat. W obu przypadkach informacje te są przechowywane oddzielnie od danych 
o członkostwie.  
 
Nigdy nie wykorzystamy tych danych do skontaktowania się z Tobą w odniesieniu do niczego poza 
Twoimi płatnościami. 
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Jeśli opłacasz członkostwo bezpośrednio w kraju członkowskim (np. w Polsce) musisz skontaktować 
się z lokalnymi władzami EMCC w sprawie tej transakcji finansowej. 
 
CZŁONKOSTWO 
Kiedy ubiegasz się o członkostwo w EMCC, musisz podać nam swoje imię i nazwisko, kraj, miasto, 
numer telefonu i adres e-mail. Przechowujemy te informacje w celu zachowania przez Ciebie 
członkostwa. Możesz opcjonalnie podać także inne szczegóły, takie jak pełny adres, witryna 
internetowa, etc. 
 
Te dane są przechowywane wyłącznie w celu zachowania członkostwa.  
Możesz wycofać te informacje w dowolnym momencie online, wprowadzając zmiany w swoim 
rejestrze członkostwa, a my natychmiast usuniemy je z naszej bazy danych. W ten sposób anulujesz 
swoje członkostwo w EMCC. 
 
ZNAJDŹ MENTORA/COACHA 
Jeśli jesteś członkiem EMCC, automatycznie otrzymujesz profil w naszej publicznej wyszukiwarce 
"Znajdź mentora/coacha" na naszej stronie internetowej. Profil jest tworzony przy użyciu Twoich 
danych członkowskich. Możesz dodać informacje do tego profilu, w tym na stronie międzynarodowej 
EMCC są to np. CV, obszary specjalizacji (automatyczne ustawienia to ”specjalizacja ogólna”), języki, 
którymi mówisz, w jakich krajach pracujesz, linki do Twojej witryny, itp. 
 
Możesz usunąć swój publicznie dostępny profil z naszej strony internetowej w dowolnym momencie, 
wprowadzając zmiany w części „Znajdź mentora/coacha” w swoim profilu członkowskim. 
Zmiany w tym obszarze nie mają wpływu na resztę Twojego rejestru członkowskiego.  
 
AKREDYTACJA 
Kiedy pytasz o akredytację, tworzymy archiwum na temat Twojego zapytania, z Twoimi danymi 
kontaktowymi, naszą odpowiedzią i informacją, czy przechodzisz do etapu składania wniosku. 
Używamy tych informacje do: 

 kontaktu  z Tobą, aby wesprzeć Cię w zapytaniach dotyczących aplikacji i samym procesie 
aplikacji 

 zbierania anonimowych statystyk dotyczących typów zapytań akredytacyjnych, które do nas 
trafiają 

 poprawy sposobów wsparcia w przypadku zapytań akredytacyjnych. 
 
Możesz przejrzeć swój rekord w dowolnym momencie, a także poprosić nas o usunięcie tych danych. 
 
Po uzyskaniu akredytacji przechowujemy dane kontaktowe i historię kontaktów, abyśmy mogli: 

 raportować na temat stanu  naszych akredytacji w ramach naszego statusu organizacji 
samoregulującej się, 

 przypomnieć i pomóc w momencie odnowienia akredytacji lub w przypadku wniosku o 
podwyższenie akredytacji, 

 nieustannie doskonalić nasze procesy akredytacyjne i szkolenia dla asesorów, 

 upublicznić informację o uzyskaniu akredytacji przez Ciebie. Możesz poprosić o 
niepublikowanie informacji o uzyskaniu przez Ciebie akredytacji.  

 
WYDARZENIA 
Kiedy kupisz bilet na jedną z naszych konferencji, webinariów, warsztatów CPD lub innego rodzaju 
wydarzenia, Twoje dane osobowe przed, w trakcie i po dokonaniu zakupu zostają zarejestrowane. 
Przed i podczas wydarzenia dane są wykorzystywane w celu zapewnienia, żebyś mógł w pełni 
wykorzystać możliwości stworzone przez to wydarzenie. Po wydarzeniu przechowujemy Twoje dane, 
abyśmy mogli poinformować Cię o innych wydarzeniach, którymi możesz być zainteresowany. 
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W przypadku konferencji międzynarodowych EMCC: 

 Jeśli chcesz skorzystać z informacji w naszej aplikacji konferencyjnej po konferencji, 
potrzebujemy zachować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę konferencji, w której 
uczestniczyłeś, żeby umożliwić Ci dostęp do aplikacji. 

 Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, kraj, organizację i adres e-mail w celu tworzenia sieci 
kontaktów z innymi uczestnikami za pośrednictwem aplikacji konferencyjnej.  Możesz poprosić 
o ukrycie Twojego adresu email. Możesz też uzyskać całkowite usuniecie Twoich danych z 
aplikacji konferencyjnej (ale wtedy nie będziesz miał/a możliwości korzystania z niej). 

 
BEZPIECZNE SERWERY 
Zapisujemy informacje, które podajesz, na specjalnie chronionych serwerach. Serwery te są dostępne 
tylko dla ograniczonej liczby starannie wybranych osób, które podlegają rygorystycznym przepisom i 
spełniają wymogi dotyczące poufności oraz są prawnie związane umowami o zachowaniu poufności. 
 
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM 
Strony trzecie, które otrzymują dane jako wykonawcy przetwarzania danych w ramach EMCC 
International, również podlegają przepisom o ochronie danych i podlegają zobowiązaniom 
wynikającym z klauzul poufności zapisanych w umowach. Możemy być zobowiązani do dostarczenia 
danych przez sądy, władze publiczne lub inne organy państwowe. W innym przypadku Twoje dane 
nigdy nie są przekazywane stronie trzeciej. Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych stronom trzecim.  
 
LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH 
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, np. naszych akredytowanych 
dostawców szkoleń lub indywidualnych coachów/mentorów wymienionych w naszej bazie danych 
"Znajdź mentora/coacha". Nie mamy wpływu na zgodność działania tych stron z przepisami o 
ochronie danych osobowych. 
 
WYCOFANIE ZGODY NA PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH 
Możesz wycofać swoją zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w dowolnym 
momencie. Dane będą wtedy usuwane natychmiast, pod warunkiem, że nie jest to ograniczone przez 
prawo lub potrzebne do fakturowania czy księgowania lub natychmiast, jak te potrzeby zostaną 
spełnione.  
Jeśli masz dalsze pytania dotyczące tej Polityki prywatności, ochrony danych, chciałbyś zobaczyć, 
jakie Twoje dane przechowujemy albo jeśli chcesz usunąć swoje dane, skontaktuj się z nami:  
 EMCC International General Secretary EMCC.GeneralSecretary@emccouncil.org 

 EMCC Poland: pl.prezes@emccouncil.org 
 

SKŁADANIE SKARG 
Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz mieć powodu, by składać skargę na EMCC i sposób 
przechowywania Twoich danych. Jeśli masz jednak zastrzeżenia czy wątpliwości, skontaktuj się z 
nami - abyśmy mogli wspólnie z Tobą zrobić to, co należy, aby wszystko naprawić. 

 Sekretarz Generalny EMCC International EMCC.GeneralSecretary@emccouncil.org  

 Prezes EMCC Poland pl.prezes@emccouncil.org 
 
Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w kraju Twojego stałego pobytu, 
miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia,  jeśli uważasz, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy dotyczące RODO/GDPR. Więcej szczegółów 
znajdziesz tutaj:  
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en 
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