
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych osób, na rzecz których świadczy usługi z zakresu 

przeprowadzania szkoleń (zwanych dalej: Uczestnikami) jest Studio Tworzenia 

Krzysztof Głośnicki z siedzibą w Babimdole, pod adresem: Zielona Dolina 11, 83-050 

Babidół, REGON: 389354200, NIP: 6040128229. 

2. Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem 

adresu e-mail: kglosnicki@gmail.com. 

3. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa 

i poufności pozyskanych od Uczestników danych osobowych, przestrzegając przepisów 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanych dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych 

w celu świadczenia na ich rzecz usług z zakresu organizacji i przeprowadzania szkoleń. 

5. Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie te kategorie danych 

osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów świadczenia i przeprowadzenia 

szkoleń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez 

Uczestników udziału w szkoleniu. 

6. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny 

do organizacji i przeprowadzenia szkoleń. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez 

okres dłuższy, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony 

na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub 

z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 

7. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Uczestnicy, 

tj. osoby, których dane dotyczą. 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO (niezbędność do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek 

prawny ciążący na Administratorze Danych Osobowych), art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie 

uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych). 

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są upoważnieni pracownicy 

Administratora Danych Osobowych, ewentualne podmioty przetwarzające dane 

w imieniu Administratora Danych Osobowych (na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych) oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

10. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych 

Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.  

11. Uczestnicy mają prawo do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, 

dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, 

sprostowania danych osobowych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

od przetwarzania danych osobowych, a także w dowolnym momencie wycofania zgody 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem 

zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. 


