EDUKATOR KURSY I SZKOLENIA w Grudziądzu
ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz
dres e-mail: edukator.kursy@wp.pl, tel. (56) 642-70-37

Szanowni Klienci !
Z dniem 25 maja 2018 roku zmienią się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dlatego
też zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO), informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EDUKATOR KURSY I SZKOLENIA w
Grudziądzu z siedzibą przy ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz, adres e-mail:
edukator.kursy@wp.pl, tel. (56) 642-70-37 reprezentowany przez Dyrektora Ewę Kotowską – Wyras.

2.

Inspektorem ochrony danych osobowych w EDUKATOR KURSY I SZKOLENIA w Grudziądzu jest
Cezary Wyrwas.

3.

Z Administratorem będzie można się skontaktować poprzez powołanego przez niego inspektora
ochrony danych, pisząc na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych). Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych o którym mowa w art. 20 RODO.

7.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przygotowania i/lub
przeprowadzenia przez naszą firmę szkolenia i/lub egzaminu, a po jego zaliczeniu wydania
stosownych uprawnień zgodnych z aktualnymi przepisami prawa polskiego oraz przechowywania
danych osobowych. W przypadku niepodania danych zrobienie kursu i uzyskanie uprawnień,
kwalifikacji itp nie będzie możliwe. Podane dane mogą zostać usunięte po okresie 20 lat zgodnie
z przepisami dot. archiwizowania dokumentów.

8.

Informujemy, iż dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu pracownikom
EDUKATOR KURSY I SZKOLENIA oraz powołanym zewnętrznym komisjom egzaminacyjnym
takim, jak np. Komisja Egzaminacyjna powołana przez IMBiGS lub Komisja Egzaminacyjna
powołana przez UDT. Dane osobowe będą udostępniane na pisemny wniosek organom
państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz zainteresowanym podmiotom
prywatnym, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw i
kodeksów, lub będzie podyktowane ogólnym interesem publicznym.

9.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i niezautomatyzowany w bazie danych EDUKATOR KURSY I SZKOLENIA i lub placówkach
egzaminacyjnych typu IMBiGS lub UDT i innych, na użytek zbiorczych zestawień statystycznych
i w archiwum administratora.

