KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW/UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, jako
że dane przedstawicieli kontrahenta wskazanych w umowie pozyskiwane nie są bezpośrednio
od nich informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
Marzena Roth z siedzibą 05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35 (nr tel.: 22 435 68 12, adres
e-mail: biuro@a-z.edu.pl).
2. Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
a) zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym
w szczególności umowy ze Administratorem;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa
polskiego;
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które
administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed
roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie
niezbędnym
do przeciwdziałania
nadużyciom,
w celach
archiwalnych
i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których
interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane
dotyczą.
3. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres opisany poniżej :
a) w celu wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia
roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c) w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych –
do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione
przez Administratora są: pracownicy, współpracownicy Administratora, biuro
rachunkowe, podmioty wspierające Nas od strony informatycznej, firmy pocztowe i
kurierskie na podstawie umowy oświadczanie usług. Wszystkie te osoby i podmioty
posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a także zobowiązały się do
przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący najwyższy poziom
bezpieczeństwa tych danych.
5. Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywała Państwa danych do odbiorców w
państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
6. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ponieważ nie ma
takiego obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

możecie się Państwo kontaktować ze Administratorem pod następującym adresem e -mail:
sitplodz@interia.pl
7. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
8. Administrator informuje, że posiadacie Państwo prawo:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.
9. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie.

